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Sissejuhatus 

 

Ajavahemikul 14. oktoobrist – 16. oktoobrini ning 20. oktoobril 2013  aastal viis Kuusalu 

Vallavalitsus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste raames läbi uuringu Kuusalu valla 

elanike rahulolu kohta. Lisaks oli võimalik arvamust avaldada  14.- 27. oktoobrini 

elektrooniliselt Kuusalu valla kodulehel. Sel aastal oli teistkordne võimalus rahulolu-uuringus 

osaleda interneti vahendusel.  

 

Kuusalu  Vallavalitsus on analoogseid rahulolu-uuringuid läbi viinud 2002, 2003, 2004, 2005, 

2007 ja 2011 aastal eesmärgiga tugevdada dialoogi valla elanikega ja pakkuda tavainimesele 

suuremat võimalust kaasa rääkida valla elu korraldamises.  

 

Uuringus antakse hinnang vallas ja vallavalitsuse poolt osutatavate teenustega rahulolu kohta, 

selgitatakse teenuste aktuaalsus, kõige probleemsemad valdkonnad ja aktiivsemad teabe 

levitamise vormid. Samuti pakutakse välja ideid, millega vallavalitsus peaks tegelema, et vallas 

elu paremaks muuta ning missuguste probleemide lahendamisega tuleb koheselt alustada. 

 

Käesoleva rahulolu-uuringu aruande koostamisel on kasutatud Kuusalu valla rahulolu-uuringuga 

2013. aastal kogutud andmeid. Aruandes on esitatud uuringu tulemused nii graafiliselt kui ka 

kommenteeritult.  
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1 Metoodika kirjeldus 

1.1 Ankeetide arv 

2013. aasta rahulolu-uuring viidi läbi kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks 

moodustatud valimisjaoskondades, kus kõigil kodanikel oli võimalus täita  rahulolu uuringu 

ankeete, samuti oli võimalik ankeete täita Kuusalu valla kodulehel. Kokku laekus 1077 ankeeti, 

see on  165 ankeedi võrra vähem kui 2011. aastal, tol aastal laekus 1242 ankeeti,  2007. aastal 

laekus 1525 ankeeti. 

 

 

Joonis 1 Ankeetide geograafiline jaotus 

 

Teistkordselt anti kodanikele võimalus täita ankeete elektrooniliselt valla kodulehe kaudu. 

Elektrooniliselt täideti 131 (12,2%) ankeeti. Suurim vastajaskond oli Kuusalus jaoskonnas 311 

(28,9%), Kiiu jaoskonnas koguti 282 (26,2%), Kolga 218 (20,2%) ja Kolgaküla 135 (12,5%) 

ankeeti. Kui 2007. aastal kogus enim ankeete Kiiu jaoskond 377 ja Kuusalu jaoskond 369 ning 

2011 kogus Kuusalu jaoskond 401 ja Kolga jaoskond 258, siis jätkuvalt võib tunnustada Kuusalu 

valimisjaoskonnas käinud kodanike aktiivsust, kus mitu aastat järjest on saadud ankeetide arv 

kõige suurem.  

 

1.2 Sooline jaotus 

Sarnaselt eelmistele uuringutele moodustavad naised suurema osa, 61,4 %  vastajatest, samas 

meeste osakaal on 38,6 %. 2011. aastal oli sooline jaotus vastavalt 59,5%  ning 40,5% 

vastajatest.  
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Joonis 2 Ankeetidele vastanute sooline jaotus 

 

1.3 Vanus 

952 vastanust moodustasid suurema osa 46-60 aastased isikud 287 (26,9%),  üle 60 aastaseid 256 

(24,8%), 31-45 aastaseid vastajaid oli 171 (30,2%) ja kõige väiksema vastajate hulga 

moodustasid 18-30 aastased 238 (18,0%).  

 

2011. a uuringuga võrreldes on vastanute hulk vanusegruppide lõikes muutunud, vähenenud on 

46-60 aastaste osakaal 29%-lt 26,9%-le ja 18-30 aastaste arv on vähenenud 2% võrra ning 31-45 

aastaste vastanute arv on suurenenud 3% võrra. 

 

 

Joonis 3 Ankeetidele vastanute vanuseline jaotus 
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1.4 Haridus 

 

Haridustasemelt moodustasid suurima rühma, 308 vastanut ehk 32,5%,  keskeriharidust omavad 

inimesed, millele järgnesid kõrgharidust, 293 ehk 30,9% ja keskharidust, 240 ehk 25,3 %, 

omavad inimesed. Põhiharidust omavate vastanute arv on 94 ehk 9,9% ja algharidusega vastajate 

arv oli 12, mis moodustas 1,3% vastanutest. Kui võrrelda haridustaset 2011. aasta rahulolu 

uuringuga, siis kõige rohkem kasvas kõrgharidusega vastajate arv ja kõige rohkem vähenes 

keskharidusega vastajate arv.  

 

 

Joonis 4 Ankeetidele vastanute hariduslik jaotus 
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2 Valla teenuste aktuaalsus 

Tabel 1 Valla teenuste aktuaalsus 

Küsimus 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: 

Hinnanguid 2013 Koha muutus 

võrreldes 2011. a 

uuringuga 

1. teede olukorraga 1035 0 

2. prügimajandusega 997 0 

3. heakorra ja haljastusega 921 0 

4. arstiabiga 915 0 

5. tänavavalgustusega 881 0 

6. valla ametnike tööga 838 +4 

7. vaba aja veetmise võimalustega  835 +2 

8. külaelu arenguga  827 -1 

9. sportimise võimalustega 826 -2 

10. ühiskondliku transpordiga 785 -2 

11. raamatukogudega 774 +1 

12. koolidega 726 +2 

13. politsei tegevusega 660 0 

14. lasteaedadega 618 +1 

15. turismi korraldusega 532 - 

16. sotsiaalhoolekandega 501 0 

17. noorsootööga 445 0 

 

Tabelis olevad andmed tuginevad laekunud ankeetide andmetele, mis võtavad arvesse 

erinevatele teenustele antud hinnangud. Välja on arvatud hinnang „ei puutu kokku“, mistõttu 

viitavad hinnangute arvud ilmekalt nendele valdkondadele, millega vallakodanikel on 

igapäevaselt enim kokkupuuteid ning vajavad seega vallavalitsuse veel suuremat tähelepanu. 

 

Samas aitab tabel ka võrrelda, millised valla teenused on aastatega valla kodanikele suuremat 

huvi äratanud, kuna tabeli viimases tulbas on välja toodud iga teenuse kohta muutus võrreldes 

2011. aasta uuringuga, mil analoogne statistika ka koostati.  

 

Eelmiste aastatega sarnaselt on inimesed avaldanud kõige enam arvamust teede olukorra kohta 

(1035 vastajat). Lisaks on põhjalikumat vastukaja saanud prügimajandus, heakord ja haljastus 
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ning arstiabi. Kõige rohkem on vastanute huvi tõusnud valla ametnike töö vastu, mis on tõusnud  

+4 koha võrra 838 vastajaga. Kõige vähem omavad vastajad kokkupuuteid noorsootöö ja 

sotsiaalhoolekandega. 

 

Esmakordselt lisati sel aastal uuringusse Kuusalu vallas turismi korraldusega seotud küsimus, 

mis leidis teenuste aktuaalsuse tabelis 15 koha, 532 hinnanguga.  
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3 Rahulolu Kuusalu vallas osutatavate teenustega 

Allolevas tabelis on välja toodud elanike rahulolu koondhinded Kuusalu vallas osutatavate 

teenuste kvaliteedi kohta. Uuringu metoodika ja hindamissüsteem on sarnane 2011. aasta 

uuringuga ning seetõttu on tulemused võrreldavad. 

 

Tabel 2 Rahulolu Kuusalu vallas osutatavate teenustega 

Küsimus 

Kas olete rahul Kuusalu vallas: 

Hinne 2013 Hinne 2011 

1. raamatukogudega  3,44 3,43 

2. koolidega  3,42 3,39 

3. lasteaedadega  3,32 3,21    

4 sportimise võimalustega 3,28 3,26 

5. prügimajandusega  3,19 3,11 

6. heakorra ja haljastusega  2,87 2,90 

7. valla ametnike tööga  2,79 2,87 

8. noorsootööga 2,77 2,63 

9. vaba aja veetmise võimalustega  2,72 2,73   

10. külaelu arenguga  2,66 2,66  

11. politsei tegevusega 2,65 2,71 

12. ühiskondliku transpordiga 2,63 2,41 

13. sotsiaalhoolekandega 2,60 2,81 

14 arstiabiga 2,58 2,56 

15. tänavavalgustusega 2,55 2,74 

16. turismi korraldusega 2,52 - 

17.teede olukorraga 2,44 2,45 

 

Vallaelanike rahulolu hinnati 4-palli süsteemis, kus hinnang „väga rahul“ andis 4 palli, „pigem 

rahul“ 3 palli, „pigem rahulolematu“ 2 palli ning „täiesti rahulolematu“ 1 pall. Keskmise hinde 

arvutamisel kasutati aritmeetilist keskmist – liideti kokku hinded ning jagati küsimusele 

vastanute arvuga, vastanute arvu hulgas ei arvestatud vastuseid „ei puutu kokku“.  

 

Traditsiooniliselt on parimaid hinnanguid pälvinud raamatukogud, koolid ja lasteaiad. Võrreldes 

2011. aastaga on kõige suurem tõus  noorsootööga rahulolu osas, kus tõus on 
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neljateistkümnendalt kohalt kaheksandaks ning mille koondhindeks on 2,77. Positiivseks näiteks 

võib veel tuua viiepallist koha tõusu  ühiskondliku transpordi osas. 

 

Suuremat rahulolematust tuntaks jätkuvalt teede olukorra üle ning rahulolematus on tõusnud 

tänavavalgustuse suhtes. 

 

Iga valdkonna rahulolu käsitletakse täpsemalt järgnevates alapeatükkides. 
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3.1 Rahulolu Kuusalu koolidega 

 

 

 

Joonis 5 Rahulolu Kuusalu koolidega 

 

Tabel 3 Rahulolu Kuusalu koolidega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
koolidega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  352 329 40 5 305 1031 3,42 

  34,1% 31,9% 3,9% 0,5% 29,6%     

 

Kuusalu valla elanikud on koolidega igati rahul, mida näitab teenuse kõrge hinnang juba mitme 

uuringu vältel. 2013. aasta keskmine hinne 3,42 on teenuste koondtabelis teisel kohal ning hinne 

on pisut tõusnud ka 2011. aasta uuringuga võrreldes. Positiivne on see, et vaid 4,4% vastajatest 

on avaldanud koolide üle rahulolematust, kusjuures see protsent on võrreldes eelmise uuringuga 

pisut langenud. Teenuse aktuaalsus on jätkuvalt madal, kuna suhteliselt suur osa vastanutest, 305 

inimest, ei puutu teemaga kokku ning teema aktuaalsuse tabelis on 12 kohal.  
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3.2 Rahulolu Kuusalu valla lasteaedadega 

 

 

 

Joonis 6 Rahulolu Kuusalu valla lasteaedadega 

 

Tabel 4 Rahulolu Kuusalu valla lasteaedadega 

Kas olete rahul 

Kuusalu vallas 

lasteaedadega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  269 293 40 16 403 1021 3,32 

  26,3% 28,7% 3,9% 1,6% 39,5%     

 

Lasteaedadega rahulolu keskmine hinne 3,32 asetas teema rahulolu tabelis kolmandale kohale. 

2011. aasta uuringuga on see tulemus ühe koha võrra rahulolu tabelis tõusnud. Kommentaaridele 

toetudes võib peamiseks tõusmise põhjuseks tuua Kiiu alevikku lasteaia ehitamisega alustamise.  

Rahulolematust Kuusalu valla lasteaedade üle on avaldanud 5,5% vastajatest. 

 

Rahulolu-uuringu tulemus näitab, et 39,5 % vastanutest ei puutu igapäevaselt lasteaedadega 

kokku.  
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3.3 Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega 

 

 

 

Joonis 7 Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega 

 

Tabel 5 Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
raamatukogudega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  386 350 30 8 257 1031 3,44 

  37,4% 33,9% 2,9% 0,8% 24,9%     

 

Rahulolu tabelis kõige suurepärasema hinnangu pälvis raamatukogude teenus, mis kogus 

koondhindeks 3,44 ning on tabelis esikohal. Raamatukogudega on väga rahul rekordiliselt 37,4% 

vastajatest. Valla elanikud on raamatukogusid hinnanud parimaks ka 2007. ja  2011. aastal.  

 

Teenuste aktuaalsuse tabelis paiknevad raamatukogud 774 hinnanguga 17 võimalikust 11. kohal.  
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3.4 Rahulolu Kuusalu vallas sportimise võimalustega 

 

 

 

Joonis 8 Rahulolu Kuusalu valla sportimise võimalustega 

 

Tabel 6 Rahulolu Kuusalu valla sportimise võimalustega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
sportimise 
võimalustega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  391 311 90 34 189 1015 3,28 

  38,5% 30,6% 8,9% 3,3% 18,6%     

 

Rahulolu-uuringus osalenud hindavad sportimise võimalusi keskmise hindega 3,28, mis annab 

rahulolu tabelis 4. koha. Kui 2011. aastal oli tõus märkimisväärne, 12 kohalt kolmandale, siis 

nüüd on toimunud ühe kohaline langus. Sportimise võimalustega vallas on väga rahul 38,5% 

vastanutest ning pigem rahul on 30,6%, rahulolematust väljendas 12,2%.  

 

Valdkonnale anti kokku 826 hinnangut, mis annab teenuste aktuaalsuse tabelis üsna keskpärase 

9. koha ning on kahe astme võrra tõusnud võrreldes eelmise uuringuga. 
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3.5 Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega 

 

 

Joonis 9 Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega 

 

Tabel 7 Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega 

Kas olete rahul 

Kuusalu vallas 

vaba aja 

veetmise 

võimalustega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  125 416 228 66 168 1003 2,72 

  12,5% 41,5% 22,7% 6,6% 16,7%     

 

Rahulolu vaba aja veetmise võimalustega on võrreldes eelmise uuringuga kahe koha võrra 

langenud, kogudes keskmiseks hindeks 2,72. Rahulolevate vastajate arv 54%, mis ületab siiski 

rahulolematuid vastajaid, keda on  29,3%. 

 

Valla teenuste aktuaalsuse tabelis asub see valdkond 7. kohal ning võrreldes 2011. aastaga on 

koht kahe  koha võrra tõusnud, niisiis üheksandalt seitsmendale. 
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3.6 Rahulolu Kuusalu vallas noorsootööga 

 

 

 

Joonis 10 Rahulolu Kuusalu vallas noorsootööga 

 

Tabel 8 Rahulolu Kuusalu vallas noorsootööga 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
noorsootööga? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  44 277 102 22 555 1000 2,77 

  4,4% 27,7% 10,2% 2,2% 55,5%     

 

Kuigi noorsootöö ja noorte probleemid on olnud murelapseks juba aastaid, näitavad ka selle 

aasta hinnangud noorsootööga rahulolu tõusu, kus keskmiseks hindeks kujunes 2,77 ning rahul 

olevad vastajad, 32,1%, ületasid rahulolematute, 12,4%, hulga. Võrdluseks võib tuua varasemad 

aastad, näiteks 2004. a oli hindeks kõigest 2,16 ja 2005. a  2,33, 2007. a  2,42 ning 2011. a 2,42. 

 

Sarnaselt eelmise korra uuringuga on noorsootöö kõige vähem aktuaalsem teenus 445 hindajaga 

(44,5% vastajatest) ja on valla teenuste aktuaalsuse tabelis viimasel, 17. kohal.   

 

 

 

 

 

 

 



 17 

3.7 Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga 

 

 

 

Joonis 11 Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga 

 

Tabel 9 Rahulolu Kuusalu vallas arstiabiga 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
arstiabiga? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  102 446 250 117 129 1044 2,58 

  9,8% 42,7% 23,9% 11,2% 12,4%     

 

548 vastanut ehk 52,5 % on rahul arstiabi osutamisega ning koondhinne 2,58 annab teenuste 

rahulolu tabelis arstiabi teenusele 14. koha. Arstiabi osutamine vallas on viimaste uuringute 

vältel olnud samal tasemel, 2004. aastal oli hinne 2,41 ning 2005. aastal oli hinne 2,57 ning 2007 

aastal oli hinne 2,65 ning 2011. aastal oli hinne 2,56. 

 

Arstiabi on traditsiooniliselt üheks aktuaalseimaks teenuseks vallas, asudes ka sel aastal 4. kohal 

1044 hinnanguga (87,6% vastajaid), mis võrreldes 2011. a uuringuga on samal tasemel.  
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3.8 Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega 

 

 

Joonis 12 Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega 

 

Tabel 10 Rahulolu Kuusalu vallas sotsiaalhoolekandega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
sotsiaalhoolekandega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  55 259 119 68 517 1018 2,60 

  5,4% 25,4% 11,7% 6,7% 50,8%     

 

Koondhinne 2,60 jätab teenuse rahulolu tabelis 13. kohale, võrreldes eelmise uuringuga on 

langus 3 kohta. 501-st hinnangu andnud vastajast olid rahulolevad 314 (30.8%) ja rahulolematud 

187 (18,4%). Ja 517 (50,8%) ei puutu valdkonnaga kokku. 

 

Valla teenuste aktuaalsuse tabelis jääb sotsiaalhoolekanne 501 hinnanguga eelviimasele 16. 

kohale noorsootöö ees nagu ka 2011. aastal.  
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3.9 Rahulolu Kuusalu vallas politsei tegevusega  

 

 

 

Joonis 13 Rahulolu Kuusalu vallas politsei tegevusega 

 

Tabel 11 Rahulolu Kuusalu vallas politsei tegevusega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
politsei 
tegevusega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  66 360 168 66 358 1018 2,65 

  6,5% 35,4% 16,5% 6,5% 35,2%     

 

Teenuste rahulolu tabelis on politsei tegevus 11. kohal, 2011. aastal oli 12 kohal. Valdkonnaga 

on rahul 426 (41,9%) vastajat ning rahulolematuid on 234 (23%). 

 

Politsei tegevust võib pidada 660 hinnanguga (64,8% vastajatest) aktuaalsuselt keskmiselt 

madalamaks ja aktuaalsuse tabelis on nimetatud valdkond 13. kohal nagu ka 2011. aastal 
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3.10 Rahulolu Kuusalu vallas prügimajandusega 

 

 

 

Joonis 14 Rahulolu Kuusalu vallas prügimajandusega 

 

Tabel 12 Rahulolu Kuusalu vallas prügimajandusega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
prügimajandusega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  289 628 60 20 47 1044 3,19 

  27,7% 60,2% 5,7% 1,9% 4,5%     

 

Rahulolu-uuringus osalenud on prügimajandusega Kuusalu vallas igati rahul, keskmine hinne 

3,19 asetab selle teenuse rahulolu tabelis 5. kohale. Prügimajandusega on rahul 87,9% 

vastanutest ning rahulolematuid on 7,6%. Ka 2011. aastal oli see teenus rahulolu tabelis 5. kohal. 

 

Prügimajandus on jätkuvalt äärmiselt aktuaalne teenuseliik, millele anti 997 hinnangut (95,5% 

vastajatest) jäädes seeläbi aktuaalsuse tabelis 2. kohale sarnaselt 2007. ja 2011. a uuringuga. 
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3.11 Rahulolu Kuusalu vallas teede olukorraga 

 

 

Joonis 15 Rahulolu Kuusalu vallas teede olukorraga 

 

Tabel 13 Rahulolu Kuusalu vallas teede olukorraga 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
teede olukorraga? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  83 450 338 164 7 1042 2,44 

  8% 43,2% 32,4% 15,7% 0,7%     

 

Teede olukord Kuusalu vallas on kõige aktuaalsem teema, kus vaid 7 vastajat (0,7%) ei puutu 

valdkonnaga kokku ja samas ka kõige rahulolematust tekitav teenus, jäädes rahulolu hinnangutes 

hindega 2,44 viimasele, 17. kohale. Uuringutest nähtub, et teenuse kvaliteet on aastatega oluliselt 

kõikunud, näiteks 2004. aastal oli hindeks vaid 1,95, aastal 2005 hinne 2,55 ning 2007. aastal 

hinne 2,25  ja 2011. aastal hinne 2,45.  
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3.12 Rahulolu Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega 

 

 

Joonis 16 Rahulolu Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega 

 

Tabel 14 Rahulolu Kuusalu vallas heakorra ja haljastusega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
heakorra ja 
haljastusega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  119 606 149 47 88 1009 2,87 

  11,8% 60,1% 14,8% 4,7% 8,7%     

 

 

Heakorrale ja haljastusele on Kuusalu Vallavalitsus viimastel aastatel tublisti panustanud ning 

see ei ole jäänud märkamatuks ka valla kodanikele, kes hindavad olukorda hindega 2,87, mis on 

jäänud püsima teenuse rahulolu tabelis 6. kohale. Heakorra ja haljastusega on koguni rahul 

71,9% vastanutest, kusjuures siiski 19,5% väljendab oma rahulolematust. 2011. a uuringus oli 

keskmine hinne 2,90 ja rahulolu tabelis 6. koht ning 2007. a uuringus oli keskmine hinne 2,64 ja 

rahulolu tabelis 11. koht. 

 

Heakord ja haljastus on teema, millega on vallaelanikel tihe kokkupuude, valdkond aktuaalsuse 

edetabelis on 921 hinnanguga 3. kohal nagu ka 2011. aastal ja on koha võrra edestanud 2007. a 

kohta. 
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3.13 Rahulolu Kuusalu vallas tänavavalgustusega 

 

 

Joonis 17 Rahulolu Kuusalu vallas tänavavalgustusega 

 

Tabel 15 Rahulolu Kuusalu vallas tänavavalgustusega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
tänavavalgustusega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  89 428 240 124 130 1011 2,55 

  8,8% 42,3% 23,7% 12,3% 12,9%     

 

Kui 2011. aastal hinnati teenusena  tänavavalgustust üsna keskpäraseks teenusliigiks, mida näitas 

rahulolu tabeli 10. koht ning keskmine hinne oli 2,74, siis tänases uuringus on antud teema 

rahulolu tabelis langenud veel 5 koha võrra, jäädes 15. kohale keskmise hindega 2,55. 

Vastajatest 515 (51,1%) on tänavavalgustusega rahul, samas kui rahulolematust on väljendanud 

364 (36%) vastajat.  

 

Teenuse aktuaalsus on jäänud samale 5. tasemele, mis 2007. ja 2011. aastal, kuid hinnanguid on 

antud sel aastal vähem, vastavalt 881 sel aastal, 997 hinnangut 2011. aastal ja 1224 hinnangut 

2007. aastal.  
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3.14 Rahulolu Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga 

 

 

  

Joonis 18 Rahulolu Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga 

 

Tabel 16 Rahulolu Kuusalu vallas ühiskondliku transpordiga 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
ühiskondliku 
transpordiga? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  104 385 199 97 238 1023 2,63 

  10,17% 37,63% 19,45% 9,48% 23,27%     

 

2011. aastal oli ühiskondlik transport ainus teenus, mille koondhinne viimase nelja uuringu vältel 

märgatavalt langes. 2004. aastal 2,99, 2005. aastal  2,64 ja 2007. aastal hinde 2,53 ja 2011. aastal 

2,41, siis sel aastal on ühiskondliku transpordi hinne 2,63 ning on viie koha võrra tõusnud, jäädes 

teenustega rahulolu tabelis 12. kohale. Teenusega on rahul 489 (47,8%) vastajat ning 

rahulolematuid on 296 (28,93%). 

 

Teenuse aktuaalsuse tabelis on ühiskondlik transport langenud kahe koha võrra, jäädes 10. 

kohale 785 hinnanguga.  
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3.15 Rahulolu Kuusalu valla külaelu arenguga 

 

 

Joonis 19 Rahulolu Kuusalu valla külaelu arenguga 

 

Tabel 17 Rahulolu Kuusalu valla külaelu arenguga 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
külaelu arenguga? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  72 476 207 72 177 1004 2,66 

  7,2% 47,4% 20,6% 7,2% 17,6%     

 

Külaelu arenguga on rahul 54,6% vastajatest ning rahulolematuid on 27,8%, see annab  teenuste 

rahulolu edetabelis keskmise hindega 2,66 10. koha, mis võrreldes 2007. aastaga on sama ja 

2011. aastaga kolme võrra kõrgem koht. 

 

Külaelu areng on teenuse aktuaalsuse poolest 8. tasemel  827 hinnanguga, 2011. aastal oli 7. 

tasemel 954 hinnanguga. 
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3.16 Rahulolu Kuusalu valla vallaametnike tööga 

 

 

Joonis 20 Rahulolu Kuusalu valla vallaametnike tööga 

 

Tabel 18 Rahulolu Kuusalu valla vallaametnike tööga 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
valla ametnike 
tööga? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  100 530 144 64 200 1038 2,79 

  9,6% 51,1% 13,9% 6,2% 19,3%     

 

Vallaametnike tööga rahulolu koondhinne on jätkuvalt stabiilne (2,79) ning asetseb rahuolu 

tabelis 7.kohal nagu ka 2011. aastal. Võrdluseks toon statistika, kus 2004. aastal oli hindeks 3,07, 

2005 aastal 2,96, 2007. aastal 2,86, 2011. aastal 2,87. Vallaametnike tööga on rahul 60,7% ning 

rahulolematud 20,1% vastajatest.  

 

838 hinnanguga on teema aktuaalsus tõusnud neli kohta ning paikneb aktuaalsuse tabelis 6. 

kohal.  
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3.17 Rahulolu Kuusalu vallas turismi korraldusega 

 

 

Joonis 21 Rahulolu Kuusalu vallas turismi korraldusega 

 

Tabel 19 Rahulolu Kuusalu vallas turismi korraldusega 

Kas olete rahul 
Kuusalu vallas 
turismi 
korraldusega? 

Väga 
rahul 

Pigem 
rahul 

Pigem 
rahulolematu 

Täiesti 
rahulolematu 

Ei puutu 
kokku 

Kokku Keskmine 

  46 252 169 65 459 991 2,52 

  4,6% 25,4% 17,1% 6,6% 46,3%     

 

Rahulolu Kuusalu vallas turismi korraldusega uuriti esmakordselt. Koondhinne 2,52 paikneb 

teenuste rahulolu tabelis eelviimasel 16. kohal ühiskondliku transpordiga rahulolu ees. 30% 

vastajatest on rahul ning 23,7% vastajatest ei ole rahul turismi korraldusega Kuusalu vallas.  

 

532 vastajat on andnud  hinnangu, millega teema paikneb aktuaalsuse tabelis 15. kohal. 
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4 Rahulolu valla rahvamajade, külamajade ja seltsimajade tegevusega. 

 

 

Joonis 22 Rahulolu valla rahvamajade, külamajade ja seltsimajade tegevusega 

 

Tabel 20 Rahulolu valla rahvamajade, külamajade ja seltsimajade tegevusega 

Kas olete rahul valla 
rahvamajade, külamajade ja 
seltsimajade tegevusega? 

Jah Ei Kokku 

  716 175 891 

  80,4% 19,6%   

 

Selle uuringu käigus küsiti esmakordselt rahulolu arvamust rahvamajade, külamajade ja 

seltsimajade tegevuse kohta. Arvamust avaldas 891 uuringus osalejat, neist 716 ehk 80,4 % olid 

rahul ja 175 ehk 19,6% ei olnud rahul rahvamajade, külamajade ja seltsimajade tegevusega.  
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5 Elu Kuusalu vallas võrreldes eelmise aastaga 

 

 

Joonis 23 Elu Kuusalu vallas võrreldes eelmise aastaga 

 

Tabel 21 Elu Kuusalu vallas võrreldes eelmise aastaga 

Elu Kuusalu vallas on 
võrreldes eelmise 
aastaga: 

läinud 
paremaks 

läinud 
halvemaks 

jäänud 
samaks 

Kokku 

  288 49 661 998 

  28,9% 4,9% 66,2%   

 

Uuringus osalejad said anda oma hinnangu elu muutusele Kuusalu vallas võrreldes eelmise 

aastaga. Kokku anti 998 hinnangut, neist 661 (66,2%) olid seisukohal, et elu Kuusalu vallas on 

võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks, 288 (28,9%) läinud paremaks ja 49 (4,9%) läinud 

halvemaks.  
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6 Põhilised infoallikad 

 

 

Joonis 24 Põhilised infoallikad 

 

Tabel 22 Põhilised infoallikad 

Kust Te saate 
põhilise info 
vallas toimuva 
kohta? 

Kohalikust 
lehest 

Inimestelt Valla 
kodulehelt 

Facebookist Infostendilt Info-
päevadelt 

Vastanuid 
kokku 

  715 598 354 159 89 15 1047,00 

  68% 57,1% 33,8% 15,2% 8,5% 1,4%   

 

Rahulolu-uuringus osalejal oli võimalus sellele küsimusele vastates valida just niimitu 

infokandjat kui tema konkreetselt kasutab. Igal infokandjal oli võimalus saada maksimaalselt 

100% häältest, kuid nii suurt ülekaalu ei esinenud. Põhiline info vallas toimuva kohta saadakse 

jätkuvalt kohalikust lehest, mida loeb 68% vastajatest. Oluliseks infoallikaks on jätkuvalt ka 

teised inimesed, kellelt ammutavad infot 57,1 % vastajatest. Iga aastaga suureneb valla 

kodulehelt saadav info hulk, 33,8%. Infostendidelt saab teavet 8,5% ja infopäevadelt 1,4% 

vastajatest. Kuusalu Vallavalitsus ühines 2013. aastal suhtlusvõrgustikuga Facebook ning 

seetõttu on esmakordselt valikute hulgas teabe saamise võimalusena ka Facebook, mille kaudu 

saab teavet 15,2% vastajatest. Uuring näitab, et kõigi infokanalite osakaal võrreldes 2007. ja 

2011. aastaga on tõusnud. 
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Joonis 25 Kas infoallikate hulk on piisav 

 

Tabel 23 Kas infoallikate hulk on piisav 

Kas see on 
piisav? 

Jah Ei Kokku 

  696 307 1003 

  69,4% 30,6%   

 

Lisaküsimusena sooviti vastajatelt teada, kas eelpool väljatoodud infokanaleid on piisavalt, kust 

põhilist infot vallas toimuva kohta saadakse. 69,4% vastanutest märkis, jah, see on piisav, kuid 

30,6% andsid eitava vastuse.  
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7 Võimalus valla elu korraldamises kaasa rääkida 

 

 

Joonis 26 Võimalus valla elu korraldamises kaasa rääkida 

 

Tabel 24 Võimalus valla elu korraldamises kaasa rääkida 

Kas Teil on Teie arvates 
piisavalt võimalus kaasa 
rääkida valla elu korraldamisel? 

Jah Ei Kokku 

  435 476 911 

  47,7% 52,3%   

 

 

47,7% vastajate hinnangul on neil võimalus kaasa rääkida valla elu korraldamises, samas on 

võimaluse puudumist märkinud 52,3% vastajatest. 2011. aastal oli „jah“ vastuseid 44% ja „ei“ 

vastuseid 56%. 2007. aastal oli püstitatud küsimus valla juhtimise kaasa rääkimise võimalusest 

ning siis oli „jah“ vastuseid 30,5% ja „ei“ vastuseid 69,5%.  
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8 Valla kõige suurem probleem  

 

Kõige suuremaks probleemiks, mille vald peab lahendama koheselt, toodi välja mitu valdkonda. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et need olid teede olukord, ühiskondlik transport, tänavavalgustus, 

töökohtade puudus. Probleemsed teemad on allolevas loetelus ning kasutatud on ankeetides 

olevat sõnastust. 

 

Alandama kodukulusid (küttehind). 

Alates Kuusalu teest kuni Sireli tänavani vajalik kõnnitee või jalakäijate eraldusriba. 

Almakeskuse renoveerimine. 

Ametnike suva inimesi näo järgi lahterdada. Ühtedel on lihtsam asju ajada ja teiste elu tehakse 

bürokraatiaga raskeks. Vallas on hea elada kui ei pea kokku puutuma ametnikega. 

Amortiseerunud küttesüsteemid, soovitavalt lahti lasta kõik sellega seotud isikud ja investeerida 

selle parandamisse. 

Anda koduhooldajale vabu tunde. 

Apteek. Kui suurel piirkonnal on üks apteek, siis peab see olema avatud inimeste jaoks, mitte 

omaniku suvast lähtuvalt. 

Arendama ka äärealasid ja panustada sinna rohkem. 

Arstiabi - kontrollima arstide kompetentsust, et ei paneks valet diagnoosi. 

Arstiabi kvaliteet. 

Arstiabi kättesaamisega ja ka, et noored inimesed saaks arsti juures käia, et ei peaks end lolliks 

maksma. 

Arstiabi nt traumad. 

Arstiabi, jalgrattateed. 

Arstiabi. 

Arstidelt rohkem hoolivust. 

Arstiabiga peaks tegelema rohkem, lasteaia kohtadega ja eralasteaia toetust peaks tõstma. 

Arvatavasti Kiiu lasteaed, mis võiks kiiremini valmis saada. Kolga laste koolitee vajaks asfaldi 

uuendust. 

Asulas puudub bussiootepaviljon. 

Autoteed korda. 

Avalik käimla. 

Avama pääsud merele. Bussipeatus peaks olema Pedassaare kooperatiivi teega ristumiskohal, 

seal on suur vaba maaala. 

Bussiliiklus tuleb kohe ümber korraldada, pole võimalik käia tööle bussiga. Rohkem tähelepanu 

koolilaste bussitranspordile.  

Bussiliiklus (hommikul linna minnes, saab tagasi alles peale lõunat). 

Kolga Keskkool tuleb kinni panna, pole mõtet kahte kooli pidada, keskendume Kuusalule. 

Bussipeatuse valgustus Kolga-Aablas. 

Bussiühendus Tallinnaga. 

Detailplaneeringud. 

Ei tea. Kas keegi teab? Valla territoorium on liiga suur üksikasjadega tegelemiseks. 

Eakate Kodu - on väga kiiret lahendust vajav probleem. 

Eakatele kodu rajamine, teenuse mahu suurenemine. 

Eakate Kodu kohtade nappus. 

Ehk peaks ütlema sellele, et osadesse küladesse ühistransport ei jõua ja inimestel puudub 

võimalus kodust välja pääseda (poodi, arsti juurde jne). 

Ei - Rummu turbaraba kasutusse võtmisele. 

Ei oska öelda, probleeme on mitmeid. 

Ei oskagi ühtegi sellist probleemi välja tuua. Mõelda võiks ehk töökohtade loomise peale. Hetkel 

on küll meestele ümbruses tööd, aga naistele mitte. 
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Elame edasi. 

Elame pidevas hirmus elu turvalisuse pärast, kuna AS Valkla Kodu kliendid kõnnivad aegajalt 

vabalt ringi, ohtu seades kohalike inimeste elu ja tervist. Sooviks, et siia ei saadetaks 

kohtumäärusega kliente. 

Elanike arvu vähenemine. 

Et kaugemate külade rahvas ka saaks ühistranspordiga keskusesse käia. 

Et keskkoolid ei kaoks. 

Et Kolgas oleks rohkem võimalusi töö tegemiseks ja kultuuri ja turismi taastamine. 

Et külateed oleksid talvel lumest puhastatud hommikul kella 6.00, muidu ei pääse tööle. 

Et suured põllud oleks umbrohust puhtad. Aga mis toimub Veeru maja lähedal oleval põllul, kas 

te olete käinud vaatamas, käisime vallas aga mitte midagi ette ei võeta. 

Et teed oleks korras. 

Et vald saaks oma päevakeskuse. 

Halvas korras teed, killustik ei ole lahendus, jalakäijal on väga ebamugav kõndida. 

Hariduse andmise kvaliteedi parandamine. Koolitöötajate keskmine vanus võiks olla väiksem. 

Vaja oleks uuema generatsiooni ja maailmavaatega inimesi. 

Haridust puudutavad küsimused. Keskkool ei ole ajaga kaasaskäiv. 

Harjumaa Liinide graafik võiks tihedam olla. 

Hooldekodu. 

Hoolekanne, sotsiaalmaju. 

Hulkuvad kassid ja koerad. 

Ikkagi on kõige põletavam probleem sooja hind! Selle hinna tõttu langeb ka nende elukvaliteet, 

kes hambad risti püüavad mitte võlgu jääda. 

Inetuna ja tühjana seisvad hooned või varemed. 

Info täpsemalt puudub, kuid vanurid on alati vähese tähelepanu all. 

Inimesed lähevad paksuks. 

Interneti püsiühenduse puudumine. 

Invaliidide ja pensionäride päevakeskust tahaks. 

Isiklikult ei ole. 

Jalakäijate tee Andineemeni. 

Jalgratta/jalakäijate tee Andineemeni oleks väga teretulnud. 

Jalgrattaga liiklemine kodu ja kooli vahel tuleb muuta ka Valkla külas elavate laste jaoks 

turvaliseks, s.t. kergliiklustee tuleks välja ehitada Kiiust Valklani. 

Jalgratturid Leesi teel. 

Juhtimine. 

Juminda tee musta katte tegemine. 

Jõudma ka küladesse, sest muidu ei toimu midagi. Kindlasti võiks toetada mõne hubase 

söögikoha avamist, sest vallas praktiliselt puudub restoran ja/või kohvik.  

„Mermer“ on ainult ettetellimisel ja kallis ning avatud „Kaer“ on endiselt piljardilaudadega 

urgas. 

Jätkata vee- ja jäätmeprobleemide (jäätmejaamad) lahendamist väiksemates asulates. 

Jätkuvalt teed. 

Ka Kuusalust väljaspoole vaadata ja muretseda valgustuse ja teede ning ranna korrasolu pärast. 

Kaasa aitama Valkla hooldekodust sügava vaimupuudega isikute äraviimisele. 

Kaev ja joogivesi. 

Kahalasse pood. 

Kahjuks ei saanud osaleda hajaasustuse programmi võimalustes kuna ei kvalifitseerunud. 

Karijõe II maja, Vihasoo külas, veetrassi remont, et vett keldrisse ei koguneks. 

Kasispea küla elanikuna tunnen rahulolematust olukorraga, kus Vihasoo suunal asuvate 

majapidamiste tarvis ehitati veevarustustorustik ja kanalisatsioonitorustik välja, kuid Viinistu 

suunal asuvaile majapidamistele on need ehitamata. 

Kauplus. 
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Kaupluste juurde ja kortermajade juurde viivad teed, kus on teravad ääred juba pikemat aega. 

Kemba tee, Vana Narva mnt. 

Kergliiklustee rajamine Loksalt Peterburi maanteeni! 

Kergliiklustee võiks viia Balti Spooni tehaseni, kuna Vana-Narva mnt on väga kitsas ning seal 

sõidab palju suuri veokeid. 

Kergliiklusteed endise Loksa valla territooriumile. Näiteks Narva mnt Loksa ristist Loksani. 

Sõidan ise seda teed jalgrattaga. Suvel sellel teelõigul väga palju inimesi ratastel sõitmas, lausa 

gruppides. Auto liiklus väga tihe, teeperve poolne asfalt väga järsk. 

Kergliiklusteed ka Valklasse, Salmistule ja mujale. 

Kergliiklusteed kogu vallas. Praegu on lastel ohtlik hommikul kooli minna või õhtul koju tulla. 

Samuti on ka jalgrattasõit ohtlik. 

Kergliiklusteede väljaehitamine Kolga piirkonnas, kiire internet Kolga piirkonnas (100 mgb). 

Keskhariduse jätkumise küsimus Kuusalus. 

Keskhariduse omandamine peab jääma Kuusallu. 

Keskkool Kolka tagasi ja kõnniteed teede äärde. 

Keskkool, Valkla hooldekodu. 

Keskkooli säilimine Kuusalu piirkonnas. 

Kiiruse ületamise kontroll Kuusalu vallas, et lastel oleks ohutum liigelda.  

Kiiu alevik on väga räämas ja inetu. Pärast vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust jäeti ümbrused 

väga halvaks, ei tehtud korda. 

Kiiu aleviku siseste teede kate on osaliselt väga vilets, öösiti 0-5 ei põle tänavavalgustus, väga 

pime. 

Kiiu heakord. 

Kiiu lasteaed loodetavasti lahendab probleemi. 

Kiiu lasteaed, ehitus käsil ja see on hea. Salmistu sadam on väga halvas olukorras ja see on väga 

halb. 

Kiiu lastel, kes hommikul vallabussiga kooli sõidavad - seal võiks ikkagi korralikum bussipeatus 

olla. Lihtsalt tee ääres seista (nt talvel, libedaga) ei ole kuigi ohutu. Lapsed tõuklevad, buss ei saa 

pidama, mida iganes. "Bussitasku" oleks vast mõte!? 

Kiiu sõiduteed. 

Kiiu-Aabla bussipeatuse valgustamine. Teede korrashoiule rohkem raha lisama, et porisel ja 

lumisel ajal oleks teed korras. 

Kiiu-Aabla küla bussipeatuse valgustamine. 

Kindlasti on ka suuremaid muresid aga uuesti võiks käivituda hajaasustuse veeprogramm. 

Kindlasti peaks tänavavalgustuse töötamise aega pikendama Kuusalu külas. 

Kitsaskoht on Leesi-Tallinn bussigraafik. Buss liigub 50 km/h, et graafikus püsida, liigub väga 

harva ja seetõttu kasutada on mugav erandjuhtudel. Võiks ju sõita bussiga aga autoga läbib sama 

maa 1 h kiiremini. 

Kogu sotsiaalvaldkond vajab arendamist ja struktuuri muutmist. 

Kohalike teede olukord on ebarahuldav. Tuleks suunata enam ressursse teede tolmuvabaks 

muutmisele ka külades. Asulate teede olukord on rahuldav. Samuti viimasel aastal jättis soovida 

lumetõrje. 

Kohalikud teed. 

Kohalikuna on minu pere jaoks kõige suurem vajadus selle järele, et Kolgas oleks kasvõi üks 

arst. 

Kolga-Aabla külavahe teelt ära puhastada üleliigne kruus. Suvel pinnati see tee ära, nüüd ei saa 

lapsed tõukeratastega ega ka rulluiskudega sõita. 

Kolga alevikust rääkides, on see katlamaja hais, mille lahenduseta olemine on "palk silmas". 

Kolga elanike ühtekuuluvustunde arendamine. 

Kolga kool ja selle ümbrus korda: saal, spordiväljak, koolitee. 

Kolga kooli juurde viiv jalakäijate tee tuleks korrastada, samuti asula sisesed teed, mis vallale 

kuuluvad ja said rikutud kanali-, vee- ja soojatrasside renoveerimise käigus. 
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Kolga kooli olukorra parandamine - nii füüsiline keskkond kui ka juhtkond vajab "remonti“. 

Kolga kooli staadion . 

Kruusateed. 

Kolga kooli staadion ja Kolga alevikus majade vahelised teed. 

Kolga kooli staadion, koolitee, haljastus majade vahel, lagunev mõis. 

Kolga kooli tee. 

Kolga kooli tee korda. 

Kolga lasteasutuste remont. 

Kolga mõis karjub appi! 

Kolga mõis tuleks korda teha nii, et ka inimestel oleks seal võimalik käia. See suurendaks 

tunduvalt Lahemaa väärtust. 

Kolga mõis.  

Kõrged küttehinnad. 

Kolga mõisakompleksi päästmine. 

Kolga mõisa omandiprobleemile lahenduse leidmine, vaba aja veetmise võimalused Kolgas 

(kohvik, baar). 

Kolga rahvaesinduse loomine, kõikide kodanike ühenduste koond - info loomine.  

Kolgakülla tagasi panema koolibussi. 

Kolgas peaks olema kergliiklustee. 

Kolgas puudub alevikuvanem (külavanem). 

Kolgas võiks olla alevivanem. 

Kontroll Valkla hooldekodu asukate üle. 

Kool jääks kestma Kuusalusse. 

Kooli juhtkonna töö. Eriti hea oleks, kui direktor välja vahetatakse. 

Kooli ümbruse valgustamine, ukse esine on praegu pime ja seetõttu lastele hirmutav. 

Tutvustada võimalusi lastel huviringidest osa võtta, kui ei ole rahalisi võimalusi. 

Koolibussi liiklus alates 2013 septembrist Liin nr.3. Koolibuss väike ning algklassi lapsed ei 

mahu bussi. Samuti edasi tagasi liinidel erinevad vedajad. 

Koolibussi liiklus võiks olla selline nagu eelnevatel aastatel. 

Koolibusside optimaalsemad ringid. Kuna piirkond k.a. Loksa linn on väga seotud ja käsitletav 

tervikuna, peavad valla lapsed mõistliku aja ja teekonnaga saama ka Loksa kooli. Laps peab 

saama käia lähimas koolis. 

Koolide liitmine. Ei ole mõtet pidada virelevaid kahjumiga töötavaid koole. Suuremad, lapsi täis 

koolid, on konkurentsivõimelisemad ja pakuvad kvaliteetsemat haridust. 

Koolide säilimise, haridus, Kuusalu Soojuse töö reform. 

Koolipersonali värskendus, kooli püsimajäämine, transport külade vahel, info teavitamine 

vallast, noortekeskustele rohkem toetusi, haljastus kompaktsemalt. 

Kooli tee korda ja viimane kell 22.00 väljuv buss Kolka sisse sõitma. 

Kooli tee. 

Korralik pood/kauplus viisaka valikuga Kiiu külla. 

Korraliku interneti puudumine kõikjal nt Pudisoo. 

Korraliku kaubavalikuga toidupood. 

Kortermajadel on liiga kõrged vee- ning soojuskulud. Kõrgemad kui näiteks Tallinnas. 

Kommunaalkulude hind võib olla määravaks inimestele, kes plaanivad tulla Tallinnast Kuusallu 

elama. 

Kruusateed vähemalt musta katte alla. 

Kui ükskord, vastavalt võimalustele, valmiks või leitaks sobivad ruumid eakate ning 

erivajadustega inimeste päevakeskuse loomiseks. Loodame, et Kiiu elanikud saavad ükskord 

oma väikese poe. Juba avatigi, väga tore! 

Kuidas arendada elu ääremaadel? 

Kultuuri, spordi ja vabaaja raha õiglane jaotamine. Ja pädeva inimese leidmine sellele 

ametikohale. 
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Kuna hetkel on järjekord lasteaias, siis peagi puutub ruumipuudusega kokku kool. Vaja on 

mõelda lahendusi, kuhu siis lapsed mahutada. 

Kuulama inimesi (mitte ainult Kiiu ja Kuusalu). 

Kuusalu alevi kord. 

Kuusalu alevi WC lahendada koheselt. 

Kuusalu avaliku laste mänguväljak, mis on juba ohtlik lastele. 

Kuusalu ja Kiiu heakord, haljastus ja lagunenud hooned. 

Kuusalu kalmistule viidad väärikate inimeste  puhkepaikade leidmiseks. 

Kuusalu keskkool peab püsima! 

Kuusalu keskkool peab säilima. 

Kuusalu Keskkooli osa valikute laiendamine, et see oleks teiste gümnaasiumitega 

konkurentsivõimeline. Kuusalu Keskkooli õppekorralduse (nt hindamine, kursuste süsteem) 

seadustega vastavusse viimine. Kuusalu lasteaia soosimine Kuusalu Keskkooli sisseastumisel. 

Kuusalu keskus projektide puhul, teised asulad kipuvad jääma vaeslapse ossa. 

Kuusalu kooli gümnaasiumi osas "vana kooli" õpetajate kaadri väljavahetus, nad ei vasta 

tasemele!!! 

Kuusalu kui ühe tõmbekeskusega tegelemine, palju hooldamatust. Korralik kaubanduskeskus.  

Kergliiklusteed, mis viiksid alevikust välja mereni, mereäärse keskkonna muutmine 

atraktiivsemaks, arvestades, kui suure on valla mereäär. 

Kuusalu küla uue rattatee valgustus. 

Kuusalu piirkonna lasteaia probleem. 

Kuusalu rahvamajas ringide aja korraldusega ei ole rahul. Lumekoristusega ka mitte. 

Kuusalu Soojus ei ole hästi juhitud ettevõte. Valla jaoks teiste vajalike kulutuste arvelt 

suunatakse raha liiga kergelt ettevõtte aukude lappimiseks ja mitte kuigi veenvatel põhjustel. 

Lisaraha andmise asemel tuleks vaadata üle ettevõttesisest ressurssi. 

Kuusalu Soojus. Lõpetama selle firma isetegevuse ja kontrollimatu raha raiskamise, läbi selle 

firma. Kui ei suudeta firmat juhtida vastavalt valla vajadustele ja võimalustele, tuleb välja 

vahetada juhtkond ja nõukogu. Suured rahad on ebamõistlikult kulutatud.  

Kuusalu tänavad korda! 

Kuusalu valgustus korda! 

Kuusalu vallale kuuluvad rannad peaksid puhtad olema ja järelvaatus suurem olema, et juhuslik 

rannakülastaja kohalike korravaeva ära ei lagastaks. 

Kõige rohkem olen mures vallas antava hariduse kvaliteedi pärast. Vald peab rohkem suunama 

koolide tegevust kvaliteetsema hariduse andmisse. 

Kõige suurem probleem on kooli direktor. Tal ei jätku aega ega tahtmist tegeleda kooli 

probleemidega. Laseb õpetajatel pähe istuda, kes ei viitsi oma tööd teha. Kõik õpitulemustega 

probleemid aetakse mugavalt lastevanemate ja laste kaela. Minu arvamus on, et selleks mu laps 

koolis käibki, et õppida. Praegu aga tuleb välja, et koolis võetakse uus teema ainult läbi ja 

vanemad peavad selle kodus lastele selgeks tegema. Hinnet 1 pannakse lapsele koju unustatud 

vihiku eest, mitte tehtud töö eest, õpetajad kehtestavad oma reegleid, mis ei ole vastavuses 

seadusega. Üks õpetaja sõimab lapsi tunnis idiootideks jne. Sellest on teadlik ka direktor, kuid 

ette ei võeta midagi. Õpetajale antakse veel õigustki ja kaitstakse teda. 

Kõigega tegeldakse. 

Kõik probleemid on võrdselt olulised. Üksikut on raske välja tuua. 

Kõik see, mis pöördel rahulolematuna märkisin. 

Kõrvalteede hööveldamine (eriti Soorinna külas). 

Kõrvalteede olukord. 

Küla teelõigud, mis peaksid konkreetse talu juurde viima ja üldse küla teed. 

Külade teed musta katte alla. Uuri veepuhastusjaam korda teha. 

Külade teed on jätkuvalt väga halvas olukorras ning naeruväärne on kuulata valimislubadusi 

kergliiklusteede ja uute kõnniteede rajamise kohta, kui ei suudeta hoida normaalselt 
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sõidetavatena neid teid, millest sõltub elanike igapäevane elu (teed on vaja sõiduks tööle, kooli ja 

koju). 

Külades tegema infopäevi. 

Küladest transport keskustesse tihedamaks (kooli transport olenemata ühistranspordist). 

Külakaubandus. Transport külade vahel. 

Külatee olukord ja truupide parandus kraavidel. 

Külateed musta katte alla. 

Külateed. 

Külateed. Lasteaed - laheneb. 

Külavahe teed. 

Külavaheteede korrashoid. 

Kütte ja vee hindade katmine kontrolli alla, otsida võimalusi nende kulude vähendamiseks. Info 

mitterahuldav. 

Küttehind kontrolli alla. 

Lagunevad teed. 

Lahemaa Rahvuspargi kaitsekorra eeskirja vastuvõtmine.  

Laste mänguväljakule kõrge aed teha, et lapsed ei saaks rüüstada, lõhkuda. 

Laste söök Loksa koolis on võimatu. 

Lasteaed võiks arvestada üksikvanematega ja toetuse saamine võiks olla kergem. 

Lasteaed. 

Lasteaia kohad, aga see probleem laheneb ehk järgmise aasta augustist. 

Lasteaia kohad, laste mänguplatsid. Kiiu mänguplatsil paistavad juba konstruktsiooni osad välja, 

sinna on vaja liiva juurde tuua, muidu kukub mõni laps oma pea seal veel lõhki. 

Lasteaia kohad. 

Lasteaia kohtade puudus. 

Lasteaia kohti võiks rohkem olla. 

Lasteaiad! Ja Valkla hooldekodu saaga ka! 

Lasteaiad. 

Lasteaiakohad ja teede olukord. 

Lasteaiakohad, huvitegevus nii väikelastele kui ka täiskasvanutele. 

Lasteaiakohad, tänavavalgustus, kompetentsed arstid, kooli omavoliline hindamissüsteem ja 

mõningate väga vanade õpetajate väljavahetamine. 

Teede seisukord hajaasustusega külades. 

Lasteaiakohad. Vanurite hooldus. 

Lasteaiakohad. 

Ühistransporti pisematesse küladesse. 

Lasteaiakohtade lahendamine. 

Lasteaiakohtade probleem 

Lasteaiakohtade puudus. 

Lasteaiakohti juurde. 

Lasteaiakohti napib. 

Lasteasutuste juhtimise tsentraliseerimine, kergliiklusteed. 

Lastekaitseprobleem. 

Leidke mingi lahendus Kolga mõisa rekonstrueerimiseks. On äärmiselt kahetsusväärne vaadata, 

kuidas niivõrd väärtuslik ajalooline hoonete kompleks aastast aastasse lihtsalt laguneb. 

Leidma uue abivallavanema haridus- ja kultuuriküsimustes. 

Liiga suur Kuusalu kesksus. On loomulik, et esialgu tehakse korda valla keskus, aga edaspidi 

tuleks pöörata suuremat tähelepanu teiste asumite arenguvajadustele (Kuusalu ja Kiiu kõrval). 

Loksa küla tee on täiesti treppis ja sügisel ja kevadel väga pehme. Ainult hööveldamisest ei piisa. 

Looduslik veekraav solgitud. Palun koheselt korda teha. 

Looma Kolga kooli lastele normaalsed sportimisvõimalused. 

Kergliiklustee Kolga-Kuusalu vahel. 
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Looma töid. 

Suurendama lasteaiakohtade arvu. 

Looma valda juurde töökohti. 

Lume lükkamine majade vahelt. 

Kõnnitee praktiliselt puudub. 

Lumekoristus Kiius- talv jälle tulemas aga 3 viimast aastat on lumekoristus olnud sümboolne! 

Lõpetama Kuusalu kiriku kellade iga tunnine löömine laupäeval ja pühapäeval. 

Lõpetama trasside mitmekordse lahtikaevamise ja tagasitäitmise, rohkem vallapoolset 

järelevalvet 

Lõuna-Kiiust pääsemine Kiiu keskusesse. 

Lõunane buss võiks käia, sest 12.20 marsruuttakso on alati üle koormatud, see oleks mõistlik aeg 

jõudmiseks linnas asju ajamas käia ja tagasi sõita. 

Ma ei juhi valda, seega ei saa ma probleeme võrrelda. Kas ühe küla maine lõplik häving on 

vallale oluline. Kas küla kannatab välja elu koos süüdimatute kurjategijatega? Praegu me 

jätkame vastupanu ja vajame toetust. Küla on 55 aastat kannatlikult arvestanud erihooldekoduga. 

Maaomanike õigusi piiratakse ja sunnitakse peale asju mida ei peaks tegema. See puudutab 

detailplaneeringute tegemist. 

Meil on väga palju üksikemasid kes ei saa vahetustega tööl käia. Samas hetkel töötud. Võiks just 

nendele emale võimaldada näiteks Balti spoonis ühes vahetuses tööd. Toon lihtsalt näite. Nii 

nimetatud sotsiaalsed töökohad. 

Merele ligipääs koos sadamate ehitusega. 

Metsa tööde korral tuleks tagada teede endisest olukorrast parem seis. 

Metsade lageraided. 

Millega seletada seda, et Kuusalust Tallinna sõitmisel ühistranspordiga on hinnavahe 1.30-2.90? 

(SEBE kliendikaart sooduspäevadel T,K,N ja Harjumaa Liinid) 

Minu jaoks kolm kõige suuremat probleemi: 

1. arstiabi kättesaadavust parandada, 

2. kergliiklusteede võrgu arendus, 

3. ühistranspordi kellaajad tuleks üle vaadata ja kohaldada inimeste vajadustega. 

Minu lapsele lasteaia koha muretsema. Rohkem tasuvamaid töökohti kuidagi tekitama. 

Minumeelest haljastus jätab soovida. 

Mitte põgenema ja tõrjuma tavatööinimest. Hakkama suhtlema. 

Mõelda tuleks tasakaalustatud arengule. 

Mõis, külamaja. 

Mõni sõidetav kruusatee võiks lõpuks parema katte saada. 

Vallavalitsejad võiksid rohkem rahvaga suhelda. 

Mõtelge Kiius elavate noorte peale ja leidke neile siin mingeid tegevusi, et ei lõhutaks Kiius ja ei 

joodaks ega märatsetaks. 

Mõtlemist selles suunas, et "me ei saa teha" asendada mõtlemisega "aga kuidas saaks seda teha". 

Mänguväljak. 

Kõnniteed. 

Lamavad politseid võiks olla. 

Mürareostus! Sellega pole tegeldud eelmistest valimistest saadik, vähemalt ei ole ma kuskilt 

lugenud mingeid arenguid. Kiius tähendab see ammuoodatud müramüüri. Võibolla on valla 

piires veel kohti, kus mürareostus häirib. Ja Kiiu müramüür just alevi poolsele küljele, kus 

enamus elu ja elanikud. 

Naisettevõtlusest teavitamine. 

Noorte emade lastetoetused. 

Noorte ja laste vabaaja veetmise võimalused on Kolgas olematud. See vajaks kiiresti parendust. 

Noorte vabaaja veetmise võimaluste suurendamine. 

Noortekeskustesse panustamine on nõrk. 

Noortele rohkem tegevust. 
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Oleks hea kui avaldatakse ajalehes vallaametnike vastuvõtu päevad ja kellaajad. 

Olen seda korduvalt maininud ka eelnevatel aastatel. Kuusalus on puudu kõrvaltänavatel 

liiklusmärgid. Kõik sõidavad tunde järgi. Mõtlen just ristmike reguleerivaid märke, paljud, eriti 

võõrad arvavad ennast sõitmas peateel, kuigi tegelikult peaks kehtima  

Olen vallaga rahul, ei oska ühtegi probleemi esile tuua. 

On vaja sotsiaalmaja. Hoolekannet. 

On vaja ümber struktueerida pehme valdkond, kuna kahjuks on milleeniumist alates olnud antud 

valdkonnas vastutav täiesti ebapädev inimene. Tänu tema tegevusele on kohati asjad väga kehvas 

seisus. 

Paikkonna, kogukonna poolt tõstatatud probleemid lahendama oma võimupiiridest tulenevalt. 

Palk. 

Palka tõsta. 

Paluks tanklasse uus asfalttee, see on tõesti kole, mis seal praegu on. 

Palun lahendada valgustuse probleem Kolga-Aabla bussipeatuses. 

Parem transpordiühendus Tallinna - Kuusalu vahel. Tallinnast hilja õhtul koju jõudmise 

võimalus võiks ka ühistranspordiga olla. 

Peab looma võrgustiku info vahetamiseks kodanike ja vallavalitsuse vahel. 

Peale Kiiu ja Kuusalu on ka teisi asustatud punkte, kus on aktiivne tegevus ning teotahtelised 

inimesed. 

Peale Kiiu lasteaia valmimist tuleb kindlustada gümnaasiumi jätkamine Kuusalus. 

Pensionärid paika panema. Hädaldavad inimesed on vaja kaardistada ja neid ka aidata. 

Omastehooldajatel ei ole lihtne. Andke neile palun nõu ja abi ja informatsiooni, ükskõik kui vähe 

te viitsite probleemi süveneda, aga see on olemas. 

Perearsti suhtumine patsientidesse on ükskõikne, olen väga rahul õdedega. 

Perearstindus, nende tase, valikuvõimalus. 

Pimedal ajal põleksid tänavavalgustid. 

Poe puudumine Kiius. 

Poliitiline kaklus. 

Politsei töö. 

Koolitee korda.  

Koolinoortele ka Kolka mingi tegevuskoha leidma, võib-olla kooli trenne juurde. 

Postimaja puudumine. 

Probleem puudub. 

Probleeme ei ole, kui ise ei tekita. 

Probleeme lahendamiseks on palju. Kolgast valitud võiksid vahel ka kohalikule rahvale aru anda. 

Probleeme on küllaga, esimesena tuleks kogu vallavalitsus ümber vahetada. Uut verd oleks vaja 

Kuusalu valda, vanade aeg on ümber. 

Probleeme on palju. 

Prügimajandus, teed tolmuvabaks. 

Puudub vanadekodu, olemasolev on liiga väike. 

Puuetega inimesed, olenemata vanusest eakad inimesed. 

Randade korrashoid, Salmistu ranna sadama kai- otsekoha korda teha, renoveerida, seal saaks 

arendada turismi ja koostada projekt rahastamiseks. 

Randades parkimiskorraldus, Valkla ranna juurde teha parkla või kuidagi seda koordineerida, 

sest see mis seal ... 

Rohkem ja kiiremini tööstus siia tõmmata. 

Rohkem kergliiklusteid ka väljaspool Kiiut.  

Rohkem kõrgkultuuri tarbimist soodustada, vähem laiatarbeteatrit. 

Rohkem töökohti, algklassides abiõpetajat. 

Rääkida tuleb mitte ainult KIIUST ja KUUSALUST. 

Salmistu kergliiklustee. 

Salmistu küla turvalisus, autode parkimine häirib pehmet liiklust. 
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Salmistu sadam korda. 

Salmistu sadam. 

Salmistu teed ja valgustus, Valkla hooldekodu. 

Salmistul tänavavalgustus, Valkla hooldekodu probleem. 

Salmistul: valgustus, tee, prügi. 

Saunja küla tee. 

Saunja küla teed korda teha. 

Saunja külas on põhiprobleemiks teede kvaliteet. 

Seoses ühisvee- ja kanalisatsiooniga tuleks tänavad ikka asfalteerida, mitte katta killustikuga. 

Sigala haiseb vahel kohutavalt. 

Sigala lehk. 

Siseteede parandamine. 

Soodustama ettevõtlust, et inimesed võiks kohapealt leida sobiva töö. Hariduse kvaliteedile 

rõhku panema. Lastele nt tehnikaringid, programmeerimisringid - arendaks oskusi, mis aitavad 

elus hakkama saada. 

Soodustama äritegevust, et töökohti lisanduks ja inimesed ei lahkuks. Vaja teha süstemaatilist 

tööd ettevõtete Kuusalu piirkonda meelitamiseks. 

Soov, et oleks ametlikult korraldatud raamatukogust koju raamatute kanne. 

Sooviks Kolka pisutki rohkemat tänavavalgustust. 

Sooviksin kergliiklusteed Kiiust Kodasooni. Rummu tee on väga halb. 

Soovin, et uus kergliiklustee saaks ka VALGUSTUSE, seal on aktiivne liiklus peal ka nüüd 

õhtutundidel, aga inimesed kõnnivad ju seal täitsa pimedas. 

Soovin, et Valkla Kodu saaks vabaks kriminaalidest. 

Sots töö. 

Sotsiaalhoolekanne on alla igasuguse arvestuse - see teema vajab tähelepanu kui ka suuri 

muutusi. 

Sotsiaalhoolekanne, vanurite elamise ja toimetuleku toetamine. Turvalisuse tagamine valla 

inimestele Valkla hooldekodust kriminaalkurjategijate väljaviimise abil. 

Sotsiaalmaja. 

Sotsiaalsed probleemid, politsei peaks sekkuma poe ümber jõlkuvatesse joodikutesse. 

Sotsiaalhoolekanne.  

Sotsiaalteenused. 

Õpilasliinid. 

Sotsiaaltöö vajab korraldamist. 

Sotsiaaltöö veel paremaks muuta. Vanadele mugav hooldekodu aiaga. 

Sotsiaalvaldkond. 

Sportimis- ja vabaajategevus. 

Sportimisvõimaluste arendamine Kolgas. Eriti lastel alla igasugust arvestust. 

Sportimisvõimaluste parandamine. 

Suured probleemid on juba lahendatud. 

Suurema tuisuga oleks vaja lund lükata rohkem kui kord päevas. 

Suuremate probleemidega tegeldakse praegu ( Lasteaed, Kolga spordisaali remont ). 

Et Spordikeskus saaks suvel rohkem teenida, oleks vaja rohkem ööbimiskohti ja korraldada 

toitlustamine. 

Suuri probleeme ei näe, pigem jooksvad probleemid. 

Suurpea küla endise sõjaväeosa varemete likvideerimine ja heakorra taastamine. 

Suusarada. 

Sõidutee Kiiu-Kuusalu. Tee ääred on kohutavad. 

Sõitme tehnorajatised - puudub ettenähtud tänavavalgustid. Politsei võiks ka aegajalt öösel läbi 

sõita, vargad on pidavalt liikvel. 

Taastama õuest väljapääsu Narva maanteele. 

Talus puudub joogivee kaev. Interneti ühendus on vilets. 
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Talvel lumetõrje. 

Talvel teede korrashoid. Sahk käib liiga harva, eriti majadevahelised tänavad. 

Talvine teede korrashoid. 

Talvisel ajal on vanuritel väga raske oma eramute juurde teede lumest puhastamine. Võrumaa 

näitena võin öelda, et seal kehtib põhimõte, juurdepääs igale majale lumest vabaks. See teenus 

võiks ka vanurile taskukohase tasu eest olla, praegu on puhastatud vaid ... 

Tasuvad töökohad vallas. 

Teatud elualade jätkusuutlikus, kuidas noori maale tööle meelitada (näiteks kui arst või apteeker 

jäävad pensionile, kes jätkavad?) 

Tee kohad mõõdetakse uusmaasaajate maa sisse. 

Tee olukord Kiiust Kuusaluni vana mnt. 

Tee tolmuvabaks. 

Teed. 

Teed, mis said palju suurema koormuse maanteele väljasõitude sulgemisega ja on siiani musta 

kattega katmata. 

Teed - Kiiu, Kiiu-Kuusalu. 

Teed ja haridusküsimused. 

Teed ja tänavad majade vahel. 

Teed ja tänavavalgustus. 

Teed. 

Teed ja valgustus. 

Teed korda ka külades. Kiiu lasteaed valmis, et oleks koht lapsele Kuusalu lasteaias. 

Teed korda ka külades. 

Teed korda, mõni tasemel arst valda. 

Teed korda. 

Teed majade vahel ja juures, terve talv olid peal rasked masinad, asfalteeriti ribakesi. 

Teed paremaks, musta katte alla. 

Teed võiks Kiius korda teha. 

Teed! 

Teed, arstiabi. 

Teed, autolõhkujad. 

Teed, haljastus, tänavatele led-lambid, mis põleksid öö läbi ja on odavad. Lõpetada see kell 12 

tulede kustutamine.  

Majadele lillekastid. 

Teed, lasteaiad, vaba aeg. 

Teed, valgustus, lasteaia kohad. 

Teede heaolu. 

Teede korrashoid ja Kuusalu-Kosu tee tolmuvabaks, kate peale. 

Teede korrashoid ja tänavavalgustus Kiius. 

Teede korrashoid, heakord. 

Teede korrashoid, Kuusalu heakord. 

Teede korrashoid, noorte vabaaja veetmise võimalused. 

Teede korrashoid, teeolud, tänavavalgustus. 

Teede korrashoid. 

Teede korrasolek! 

Teede olukord 

Teede olukord - kruusateed katte alla, hööveldamine ei aita. 

Teede olukord jätab soovida. Sõidame põhiliselt jalgrattaga. Paralleelselt Narva Peterburi mnt on 

mitu kergteed. Paluks ühte rattateed ka mereni! Kas Andineeme, Salmistu või  Valklasse). 

Praegu olev maantee on kitsas ja ohtlik, eriti kui mere ääres toimub... 

Teede olukord külades ja lasteaiakohad. 

Teede olukord, et inimesed saaks normaalselt oma igapäeva elu elada. 
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Teede olukord, haljastus. 

Sportimise võimalused. 

Teede olukord, veeprobleem (et oleks korralik vesi). 

Teede olukord. 

Teede olukord.  Pannakse sellina tolmune kate teatud küladesse, mis ei ole tolmuvaba, on lihtsalt 

kuidagi ära tehtud. 

Soovitatavad sildid "ära viska prügi maha" matkaradadele, sest loobitakse prahti ja pudeleid 

maha. 

Teede olukord. 

Turvalisus. 

Teede korrashoid, ka KÜLATEEDEL. 

Teede olukorrad. 

Teede probleem. 

Teede seisukord. 

Teede, tänavate korrashoid. 

Teedeehitus. 

Tegema korda ka Kolga lasteasutused. Nii kool kui lasteaed. Noortekeskusele rohkem ressursse. 

Koolide bussiringide teed korda. 

Tegema midagi inimeste äravoolu peatamiseks. 

Tervisekeskus. 

Tervisekeskuse töö. 

Toidupoed hädavajalikud küladesse. Kauplusauto. 

Tolmuste teede korrastamine. 

Transpordi probleemid, bussiühendus võiks olla tihedam. 

Transpordi täpne korraldus. 

Transpordiühendus vallaga, puuduvad töökohad. 

Transport külade vahel, linnaga. 

Transport küladest ja küladesse. 

Transport! Eriti õhtul. Palju, kes lõpetab töö 21.00 või tahaks minna teatrisse, siis pean ise 

mõtlema kuidas Kuusalust koju pääsen, kui tulen Tallinnast viimase bussiga. 

Transport, Valkla hooldekodu. 

Transport. 

Tundub, et transpordi lahendamine ja ettevõtluse toetamise probleemid on teravaimad. Arstiabi 

ja puudega inimestele suunatud tegevused on eriliselt nõrk koht. Juhtumikeskne töö töötutega. 

Kolga alevik vajaks kaasaegset kauplust. 

Turismi osakonna loomine vallas. 

Muuksi-Uuri kruusatee musta katte alla. 

Turismimajandus, metsade olukord korrusmajade ümber puhvertsooni moodustamine, harjaäride 

laiendamise lõpetamine. 

Tähelepanu ka valla äärealadele, elu ei ole ainult Kuusalus ega Kiius.  

Teede korrashoid, tänavavalgustus. 

Täiendavad töökohad, liikluskorraldus maanteedel (ülekäigukohad jne - vt. eelnevaid vastuseid) 

Tänavavalgustus Kolgas. 

Tänavavalgustus võiks pimedal ajal kauem põleda. 

Tänavavalgustus öisel ajal. 

Tänavavalgustus, lasteaiakohad. 

Tänavavalgustus. 

Tänavavalgustus Kuusalu alevikus. 

Tänavaäärsed hekid, eriti nähtavus ristmikel, tuleks omanikelt nõuda  et nim. hekid oleksid 

madalamad või koguni läbinähtavad. 

Tööde teostamiseks kõige odavamast pakkumisest loobumine. Käesoleva aasta veetrasside 

ehituskorraldusega pole üldse rahul. Töösse suhtumine ebaprofessionaalne ja hoolimatu. 
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Töökohad. 

Tööhõive, töökohad. 

TÖÖKOHAD!!! Noor ei jää siia, kui tal pole tööd. 

Töökohad, lasteaiakohad. 

Töökohad, pimedal ajal tänavavalgustus. 

Töökohad. Kuusalu valla elanikud peavad saama tööd oma kodukohas. 

Töökohad. Võimalus töötada kodu lähedal, mitte sõita. 

Töökohtade loomine, toidupoodide olemasolu, majade juures olevate teede korrashoid. Vabaaja 

veetmise võimalused. 

Töökohtade loomine. 

Töökohtade, ettevõtluse arendamine, ühistransport Tallinnaga normaalseks. 

Teede reaalne remont (mitte aukude tasandamine). 

Töökohti koduvalda juurde looma, mis võimaldaksid korralikku sissetulekut, mitte vaid 

miinimumpalga lähedast tasu. 

Töökohti koduvalda, et ei peaks käima linnas tööl. 

Töökohti on vähe. 

Tööle võtta lastekaitsespetsialist, sest see on oluline valdkond, mida ei saa teha teise töö kõrvalt. 

Vanuritele rohkem invatarbeid (kärusid, mille abil kergem liikuda). 

Uus abivallavanem hariduse alal, haridusasutuste juhtide rotatsioon või väljavahetamine. 

Uus lasteaed lahendab probleemid. 

Uus vallavanem. 

Uusi töökohti. 

Vaadake oma kaader üle. 

Vaatama gümnaasiumi riigieksami tulemusi mitte üldise koha järgi vaid üksikainete baasil. Sealt 

peaks selge olema, et näiteks füüsika õpetaja Kuusalu Keskkoolis on alla arvestust tasemega. 

Vaba aja kureerimine! praegune ametnik täiesti võimetu. 

Vahastu külatee, höövel üksi ei aita, täidet on ka vaja, ainult augud ja tee äärde lükatud randid, 

mis ei lase vett ära voolata. 

Vaja on uusi töökohti, soodustada ettevõtlust. 

Vald on raha ära raisanud liigkalliste projektide jaoks. (ujula, veeprojektid) sisuliselt 

pankrotieelne olukord. 

Vald võiks rohkem hoolt kanda Kolga Keskkooli maksimaalse kasutatavuse kohapealt. 

Samuti bussiliiklus võiks käia rohkem Kolgast läbi, samuti Uuri-Muuksi teed teha korda. 

Vald võiks toetada Kolgaküla kergtee valmimist. 

VALGUSTAMA ASULAD JA SELLE LÄHIÜMBRUSED ning taaslooma patrullteenistuse!! 

Valgustama kõik asulad ja teede korrashoid. 

Valgustus. 

Valgustus ja tee seisukord. 

Valgustus kergliiklusteel ja öine valgustus. 

Valgustus nii öisel ajal kui kergliiklusteel pimedal ajal. Liiklusmärgid alevis. 

Valgustus, kergliiklusteed, laste koolivedu. 

Valgustus. Teed. 

Valitud vallajuhid kohe tegutsema. 

Valkla hooldekodu. 

Valkla hooldekodu jätkamine seniste korralduste järgi, kriminaalsed inimesed mujale viia. 

Valkla hooldekodu kliendid. 

Valkla hooldekodu kriminaalsete hoolealuste probleem. 

Valkla hooldekodu lähedal elavad inimesed ja nende turvalisus. 

Valkla hooldekodu probleem, kohtualused. 

Valkla hooldekodu probleem. 

Valkla hooldekodu probleemid. 

Valkla hooldekodu süüdimatute probleem. 
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Valkla hooldekodu tuleks muuta tagasi selliseks nagu ta varem oli. 

Valkla hooldekodu uute asukatega tuleks midagi ette võtta, et nad ei saaks vabalt ringi jalutada, 

muidu ma pean kogu aeg kodus valves seisma, mis on äärmiselt ebameeldiv. 

Valkla hooldekodu üleskerkinud probleem seoses hoolealuste jooksus käimisega. 

Valkla hooldekodu, hoidku kriminaalkurjategijad mujal. 

Valkla Hooldekodu. 

Valkla hooldekodu. Ümberkaudsete külade elanikud on hirmul hiljuti toimunud sündmuste 

pärast. Tegemist ei ole vanglaga ning uksi ei saa lukus hoida. Siiski peaks hooldekodu 

garanteerima ülevaate selle üle, kes väravatest välja jalutab. Kui selleks on nn ... 

Valkla Kodu teenuse pakkumine ööpäevaringsetele klientidele, mitte muuta Valkla Kodu 

kinniseks asutuseks. 

Valkla vangimaja likvideerimine. 

Valkla-Kiiu vahele jalakäijate tee. 

Valla haridusasutused korda. 

Valla komisjonides peaksid olema esindatud ka need inimesed, kes valimistel ei saanud võitu.  

Välja vahetada kohe mõni vallajuhtfiguur (M.K.) 

Valla kultuurikalender peaks olema saadaval, et ei tekiks kattuvaid üritusi. Õigemini kalendrit ei 

olegi. 

Valla külade teede olukord. 

Valla lastel peaks olema võrdsemad võimalused, siin on täna väga suured käärid. 

Valla piires tapetakse liigselt metsloomi. Jahti peaks piirama ja jaht võiks olla ainult jäägri 

osavõtul. 

Valla teed tuleks teha korda, alustame Kolga kooliteest. 

Valla teede korrashoid, ka ääremaade inimesed tahavad sõita. Ainuke teenus, mis ma vallalt saan 

oma tulumaksu eest ja see on ka nadi. 

Valla teede korrashoid. 

Valla teede olukorraga ei ole rahul. Noorte perede toetamine puudulik. Vald on seni toetanud 

rohkem joodikuid. 

Valla ääremaadel võiksid ka talvel teed lumevabad olla, lund lükatakse harva. 

Vallalehes võiks vähemalt üks kord kuus märkida vallaametnike vastuvõtu ajad. 

Vallamaja hoone korda. 

Vallamaja peaks asuma kodanikele lähemal ja vajalikud teenused (arstiabi, apteek, kauplused, 

raamatukogu) oleks ühes kohas. 

Vallamajas võiks inimesi paremini osata aidata, mitte inimesi jooksutada ühest kabinetist teise - 

tunda huvi inimeste mure vastu. 

Vallas elavatele õpetajatele anda preemiaid. 

Vallas käies tuleks ära lahendada probleem, et jooksutatakse ametnike vahet. Probleemid võiks 

leida lahenduse kiiremini.  

Vallas on riiklike ja omavalitsuse poolt määratud toetusi. Mulle on jäänud tihti tunne, et minnes 

taotlema peretoetust 3 ja enama lapsega peredele, ja see tunne on ebameeldiv, justkui jagatakse 

raha oma taskust. Soovin sotsiaaltöötajate poolt natuke sõbralikumat... 

Vallas teed korda, Valkla külas lapitakse igal suvel teid ja sügiseks on jälle augud tee peal. 

Vallasisene ühistranspordi olemasolu oleks kindlasti abiks, ilma autota on praegu elu üsna 

mõeldamatu. Nt Vanakülast poodi, lähimasse, on 7 km. 

Vallateed korda ja talvel tuleks ikka teed ka lumest lahti hoida. 

Vallateed tolmuvabaks. 

Vallavalitsuse liikmete eritasu ära võtmine. 

Vana meierei plats korda, vana töökoja värav korda - nõuda omanikelt. 

Vana narva maantee bensiinijaama juurest aiandi ristini väga kehvas olukorras. 

Vanad ja puudega inimesed. 

Vana-Narva mnt sõidutee remontida sõidukõlblikuks ja tänavavalgustus paigaldada uuele 

kergliiklusteele spordikeskusest Kiiuni. 
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Vanurite hooldekeskuse rajamine. 

Vanurite jaoks transpordi probleem. 

Vastu tulles Loksa elanikele, ei käi liinibussid Kolgas. 

WC alevisse. Puudub bensiinijaama juurdepääs. 

WC Kuusalu alevikku. Kuhu peaks sissesõitnu (näit kirikuline) oma "hädaga" minema? 

Veekraav korda! 

Vihasoos võiks olla üks pood. Oleks rohkem busse, linna. 

Villa Benita Kuusalu valda. 

Võiks mitte ära unustada, et inimesi elab ka nn ääremaadel, mitte ainult Kuusalus ja Kiius. 

Võiks olla jalgtee mereni. 

Võiks olla juhitavad led valgustid. 

Võtke ette midagi Kolga kooli õpitingimustega! 

Võtta tööle kompetentsed inimesed.  

Vähe töökohti. 

Väiksemad külateed. Lõpetada joodikutele toetuse andmine. 

Õpetajate palk on liialt väike ja see on tõsine probleem. 

Õppima eurorahade kasutamist tõeliselt valla hüvanguks, panema paika valla ametnike koolituse, 

kellest ikka kasu on. 

Ühiskondlik transport. Sõidan Tallinna, maksan 2.90 ja Tallinnast tagasi koju ikka 2.90. Seda 

sama hinda ka Leesilt, Viinistult, Loksalt sõitjad 2.90. Sõidavad Tallinnast Viinistule, Leesile, 

Loksale ikka sama 2.90. Mina sõidan ainult Kodasoole ja pean ka maksma 2.90. See ei ole 

õiglane, mina sõidan ainult poole Viinistu maa peale ja maksan ikka 2.90. Ei ole õige hind 

piletile bussi peal! 

Ühistranspordi korraldusega Kuusalu ja Tallinna vahel. Konkreetne näide: Hommikul väljub 

Kuusalust Tallinna poole buss 7.09? Kui hommikul laps lasteaeda viia, mis avatakse kell 7.00, 

siis igal hommikul jääb bussist maha 8-12 inimest. Kuhu kadus marsa, mis väljus 7.20 

Kuusalust? Seda bussi on inimestel reaalselt vaja. Sama õhtul. Kuhu kadus liinilt õhtune 242A 

21.45 marsa suunal Tallinn - Loksa? Buss oli igapäevaselt rahvast täis. Kuna suured bussid 

sõidavad vabagraafikuga, siis ei ole lahendust. 

Ühistransport Leesi -Tallinn peaks olema tihedama graafiku alusel. Võiks olla väiksemad bussid, 

ehk oleks odavam? 

Ühistransport ümberkaudsetest küladest. 

Ühistransport, tänavavalgustus. 

Ühistransport. 

Ühistransport. Kiiu keskuse arendamine, heakord, kergliiklusteid. Valkla ja Salmistu randade 

ligipääs. 

Ühistransporti ei käi. 

Ülikiireid sekkumist vajavaid probleeme ehk ei olegi. Kindlasti on murekoht turvalisus vähem 

asustatud piirkondades (näit suvila piirkonnad Salmistu jne). Mõni harv talv on, kui pole 

sissemurtud minu suvekodusse, tean, et sama mure on ka teiste suvekodudega. Politseist pole abi 

olnud sissemurdjate tuvastamisel. Ka teevad hinge täis Grossi poe ja Konsumi juures päevast- 

päeva lällavad ja raha norivad joodikud. Mõistan, et joomine on igaühe oma valik ja vabadus ja 

vallavalitsus seda keelata ei saa. Abiks saaks ehk olla politsei aktiivsem tegevus nendes 

piirkondades. 
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9 Ettepanekud vallas elu paremaks muutmisel 

 

Ankeetide täitjatel oli võimalus esitada ettepanekuid valla elu paremaks muutmisel. Allolevas 

loetelus on ettepanekud  ankeetides kasutatud sõnastuses muutmata kujul.  

 

Kolga avaliku mänguväljaku renoveerimine ja heakorra organiseerimine, hetkeolukord ohtlik, 

lagunenud, räpane. 

Kuusalu vallamaja ei sobi Kiidu. Ärge alustage mõisahoone restaureerimisega, parem uus 

ehitada Kuusalu keskusesse. 

Suurendada töökohtade arvu. 

Transport võiks olla korraldatud niiviisi, et väikebussid viivad valla elanikud operatiivselt 

Kuusallu, kust väljuvad bussid nt iga tunni või poole tagant. Ja ka autoinimesed saaksid oma 

autod jätta Kuusallu. 

Valgustus. 

Vet.punkt võiks olla. 

Arst Kolka. 

Avalikud arutelud. 

Eakate koduhooldus, -abi kehval tasemel. Selleks luua sotsiaalne ettevõte või AS. Võiks pakkuda 

ka teisi teenuseid. 

Edu ja arvestage ääremaaga. 

Eelkooli ealistele lastele ei ole ringe-tegevust, samuti mainitud tänavavalgustus mõnel suuremal 

ristmikul (nt Pudisoo keskuses -Leesi-Kolga ristmik), see on lisaks ka libe. 

Ega saa ühes pajaservas rasvasemat suppi keeta ju! 

Ettevõtluse arendamisele rohkem panustama. 

Kodanikualgatustesse inimeste kaasamine. 

Kuusalu ja Kiiu arendamise kõrval jätkugu tahtmist ja ressurssi ka Kolga jaoks. 

Kuusalu ja Kolga kütte omavaheline lahutamine. 

Minu pere ettepanekud on eespool kõik üles loetletud. 

Paluks teha ka mujale kergliiklusteid, mitte ainult Kuusallu. 

Rannaturismi peaks rohkem arendama. 

Rohkem infot vallavalitsuse töö kohta. 

Rohkem valla üritusi. 

Sadamad tuleb korda teha. 

Sotsiaalosakond peab ise üles otsima abi vajaja. 

Talvel võiks teid igapäevaselt lahti hoida, mitte et suhteliselt liigeldavad teed on päevade kaupa 

läbimatud (Kahala-Uuri). 

Teede korrashoiule rohkem raha. 

Turvaline jalakäijate üleminek Tallinn-Peterburi tee lõuna Kiiust keskusesse. 

Töökohti juurde, vanad kasvatajad saata pensionile. 

Vallas puuduvad töökohad. 

Võimuvahetus aitab. 

Võtta uued, pikas perspektiivis sandistavad laenud ja tulevikule mõtlemata kulutada. 

Üldiselt on vallas asjad hästi, võrreldes teiste omavalitsustega. 

Kolga koolilaste sportimisvõimaluste avardamine. 

Kuusalu Keskkooli 1. klass võiks olla hoopis Kolgas, võiks olla eriklassidega, mille pärast ka 

mujalt inimesed tulevad siia. 

Rikas Tallinna linn aitab Valkla randa lasnamäelastele parkla ehitada. Laseks ka külarahval suvel 

elada. 

Sularahaautomaat. 

Teed. 

Grossi poolt kauplusauto kord nädalas. 



 48 

Mõis korda. Kas ikkagi saaks vald osta ära mõisa, mis viib selleni, et Kuusalu vald muutub palju 

atraktiivsemaks, ka valla elanikele oleks tööd. Vald on uute ja atraktiivsete töökohtade loomisel 

ikkagi väga ebaõnnestunud. 

Aga võrreldes mõne teise vallaga, on siin täitsa OK! 

Aktiivne seltiselu edendamine. 

Alandada soojahinda kaugkütte piirkondades! 

Alati saab paremini teha, kuid tuleb täita Kuusalu valla head renomeed iga hinna eest. 

Alevikus võiks olla mänguväljakul rohkem pinke, kohti et istuda, nautida. 

Alustavate ettevõtjate tüüpprobleemide nõustamine- abistamine (raamatupidamine, üld ja eriala 

seadusandluse probleemide tugi jne. teemad millega ""maadlevad"" enamus ettevõtjad lisaks 

põhitegevusele, tootele teenusele lisaväärtuse loomisele. 

Ametnikud, kuulake rohkem rahva ettepanekuid ja ärge vaadake ainult enda jalge ette. 

Annan teada jooksvalt valda, kui leian olukorra, mis vajab lahendamist. 

Apteegipunkt. 

Arendama infovahetust puuduvate teenuste ehk vajaduse-nõudluse info kogumine-koondamine 

ja vastavate alade ettevõtjatele ettevõtluse alustajate suunitlemine. 

Arsti vastuvõtt ka Kolka. 

Arstiabi ja apteek peaks olema kättesaadav ka nädalavahetustel. 

Arstiabi tagasi Kolga alevikku. 

Arutada Kolga katlamaja küsimust, sest hais on oluline terviserisk. Värske õhu puudus ning 

sellest tulenevad terviseriskid peaks enamikele inimestele arusaadavad olema. Palun pöörake 

sellele tähelepanu. 

Arvestada inimeste ettepanekutega. 

Asjad on pisi-tasa paremaks läinud, võib rahul olla. 

Avada teine apteek, kus apteeker oleks kliendisõbralik ja hooliv. 

Buss sõitku pühapäeva õhtuti Tallinnasse  läbi Kolga. 

Bussiliiklus võiks parem olla. 

Edu uuele volikogule. 

Edu, jõudu ja kainet mõistust uuele valla volikogule tähtsate otsuste tegemisel 

Edu ja tervist vallaametnikele. 

Ei ole rahul palgasüsteemiga, lihttöölisel ei ole võimalik ära elada 275.- kätte kuus. Kuidas on 

võimalik nii suur vahe vallatöötajal ja töölise palga vahel? 

Elu on muutuv. Peale valimisi ametis olles ei tohi unustada oma valijaid - peremehi, nemad 

maksavad teile palga ja peate küsima kuidas nad teie tööga ka rahul on? 

Elu on paremaks, hoolivamaks muutunud. Loodan sellele jätku. 

Elu saame paremaks muuta eelkõige ise, vallas muutke seda, mis teie pädevuses. 

Endiselt hoolivaid juhte. 

Erateed muuta vallateedeks. 

Et väikestel lastel ka Kiiust ja Kuusalust oleks võimalik külmadel ilmadel bussiga koju saada. 

Ettepanekuid justkui ei ole. Tahaksin hoopis tänada talvise teede lumest lahtiajamise eest. Meie 

pere on väga tänulik meestele, kes ajavad teed lahti Vana-Narva mnt risti ja Hinnu sigala 

vahelisel lõigul. Aitäh! 

Ettevõtluse ja noorte huviringide toetamine. 

Ettevõtluse toetamine. 

Haisud (Kehra ja sigala) tuleb kuidagi kontrolli alla saada. 

Hariduse ja sotsiaalhoolduse juhtimine viia paremale tasemele. Volikogu liikmed peaksid 

vähemalt üks kord aastas aru andma rahvale, mis tehtud ja mida tema on teinud. 

Heakorra  talguid võiks rohkem korraldada. Inimesed tuleksid lehti riisuma, saaks ka sügisel 

valla keskused korda. Samuti võiks olla vallas tasuta nõustamine korteriühistutele kes soovivad 

oma maju korda teha.See asja ajamine on keeruline ja ühistud ei oska kuskilt alustada. Mõtlen 

siin kreedexit. Majad korda ja küttearved kontrolli alla.Oma rahval raha säästetud  ja elu ongi 

jälle parem. 
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Hoolitseda ja seista selle eest, et elupaigale lähedal looduskeskkonda ei rikutaks - ei lageraietele, 

karjäärilaiendustele. 

Huviringid. 

Ideaalis peaks pidama külapäevi, et kohalikud sama küla elanikud saaksid koos kokku ja teeks 

midagi ühiselt nt jaanituli, ühised tähtpäevade pidamised paar korda aastas. Võib-olla juba 

tehakse, kuid infot selle kohta pole. Samuti oleks vahva pidada küladevahelisi võistlusi. 

Igaühel tuleb arendada oma algatusvõimet. 

Igaüks saab alustada iseendast. 

Infopäevi rohkem, eri valdkondade abi saamise võimalustesse. 

Inimesi võiks rohkem kaasata. Mingid suuremad eesmärgid ja filosoofia peaks olema. 

Jalgrattatee Valkla rannani. 

Jõudu! 

Jõulupidu Kiius jätkuks iga aasta. 

Jõuluvana peaks käima vähemalt kaks korda aastas. 

Jätkake samas vaimus. 

Jätkata samas vaimus. Kuusalu vallas on hea elada. Loodan, et Kiiu Arendus jätkab oma toredate 

ürituste korraldamisega. 

Jätkata senise tegevusega, tagada ka edaspidi Kuusalu Keskkoolis hea hariduse andmine, vältida 

ühinemist Loksa linnaga. 

Jätkuks ka uuel aastal pensionäride bussiring Loksale üks kord nädalas. 

Kanalisatsiooni panemise käigus rikuti Linnuse 8 ja Linnuse 6 vahelised teed. Paluksime korda 

teha. 

Kas ja millal jõuab Valkla -Haavakannu - Salmistu liinil olevatesse küladesse valguskaabliga 

internet? 

Kauplus väiksematesse kohtadesse, pood kaugel. 

Kauplusauto vanadele inimestele. 

Kergliiklustee Andineemele. 

Kergliiklustee ka Valklast Kiidu! 

Kergliiklustee oleks hea. 

Kergliiklusteede laiendamine väljaspool Kuusalut ja Kiiut. Näiteks Kolga- Kuusalu, Kolga- 

Loksa. 

Keskkool peab jääma kas nii nagu on või riigigümnaasiumina. 

Kiiu Arenduse rahvas on väga tubli. Sümpaatne on Urmase ja Herko + ... aktiivsus Kiiu elu 

parandamisel. Kergliiklustee on super, Kiiu-Kuusalu. Aleviku torustiku vahetus on tänuväärt 

ettevõtmine. Hea, et keskib Kiiu lasteaed. 

Kiiu-Kuusalu teed on kohutavad. 

Kindlasti rajada jalgrattatee vähemalt Andineeme randa. Kõige pikema merepiiriga vald??? 

Kodanikualgatuste toetamine. 

Koeraomanike korra- ja puhtuse armastusele tähelepanu juhtimine. On näha, et hea sõnaga neid 

pole võimalik mõjutada. Võiks rakendada trahvimist - raha on parim korra hoidmisel. Vald 

teeniks reostajate pealt lisaraha. 

Kohalikke inimesi peaks püüdma oluliselt rohkem läbi ühiste tegemiste ja ürituste koondada, et 

inimeste vahel tekiks rohkem isiklikke sidemeid, mis omakorda on aluseks tugevale 

kogukonnale. Uue vallakodanikuna tunnen seda just eriti hästi, et inimestega on üsna raske 

kontakti leida ja väga häid võimalusi, kuidas ja kus seda teha, pole väga veel leidnud, kuigi 

tahaks. 

Kohalikule elanikule (mere ääres) peaks olema tagatud kalapüügi õigus. 

Kohelge oma valla piirkondi õiglasemalt & võrdsemalt, isiklikud suhted tuleks hommikul ukse 

taha jätta. 

Kolga mõisakompleksile uue omaniku leidmine, valla abi kompleksi sihipärasele ja külaelu 

arendavale kasutamisele. 

Kolgaküla-Kõnnu teele must kate. 
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Kolgakülast Loksale oleks väga vaja kergliiklusteed. 

Kolgas on hea ja tore elada, aga kui ikka komm.kulud on nii kõrged, siis ... Kurb! 

Kolgas võiks ka olla oma terviserada ja valgustatud suusarada. 

Koole võrdsemalt kohtlema, mitte tegema vahet Kolga ja Kuusalu laste vahel. 

Kooli direktor tuleb välja vahetada! 

Koolibussi teed tolmuvabaks. 

Koolibussid nagu eelmistel aastatel. 

Koolibussid võiksid käia nii nagu eelmisel aastal. 

Koolilõuna võikski jääda õpilastele tasuta. 

Kord olema jälle vajaduse ees halduskulude vähendamiseks kolm valda tegema. Nii tehti ja just 

sellel põhjusel kunagi väga ammu. 

Korraldada võiks regulaarselt vallajuhtide kohtumisi kogukonna tasemel. Et kohaliku asumi 

elanikke teavitataks projektidest, mis antud kohaga ette plaanitakse võtta. Tekiks tihedam ja 

otsesem suhtlus valijatega. 

Kruusateid võiks katta. 

Kruusateid võiks tihedamalt kui kaks kord aastas hööveldada. 

Kui ei saa hakkama siis astu kõrvale ja lase tegus inimene asemele. 

Kui need suured probleemid  saavad lahendatud, siis muud ei oska hetkel soovida. 

Kui töökohti pole, pole ka elanikel siin rohkem kui voodi kohta vaja. Nagunii oleme 

sunnismaised, sest ära kolida pole võimalik, keegi korterit ära ei osta, sest komm kulud on laes. 

Kui valda jäävad samad ametnikud, siis jätkake samas vaimus, tublid olete olnud. 

Kuulake inimeste ettepanekuid. 

Kuulake ka ääremaid. 

Kuulake, mõtelge, mõistke miks inimene teie poole pöördub, rahulolematuse õhkkond on liiga 

paks. 

Kuusallu korralik laste mänguplats, lastesõbralikkus aitaks rohkem noori tuua ja siis hakkaks elu 

paremaks muutuma. 

Kuusalu alevi teed korda ning tänavavalgustus tööle ka tagaalevis. 

Kuusalu Keskkool on üle rahvastatud, selle koolimaja hoonete kohta on liialt palju õpilasi. 

Klassiruumid on õpilastega üle koormatud. Rohkem võiks õpilasi suunata Kolga Keskkooli, kus 

on väikesed klassid ja õpilasi  vähe. 

Kuusalu rahvamaja esine parkimiskorraldus. Laste huvialaringide suurem ja õiglasem toetus 

(Mitte ainult kergejõustik ja karate). 

Kuusalu rahvamaja haldamine kohe ringi muuta. 

Kuusalu Soojus võiks pakkuda erinevaid teenuseid - muruniitmine, haljastus jne majade KÜ 

raamatupidamine, hooldamine. 

Kuusalu valla ja Loksa linna liitmine. 

Kuusalu vald võtaks kõik kohad, külad võrdsustataks. 

Kuusalu valda projektijuht, kes jagab erinevaid valdkondi ( k.a. sport ). 

Kuusalus puudub WC. On sööklas ja tervisekeskuses aga mitte kogu aeg avatud. Nüüd on 

kohvijoomise koht Kaer, siiani oli puudu. 

Kuusalust Kolka ja tagasi bussiga väga raske saada, peab mitu tundi ootama. 

Kõik valima. 

Kõnniteede servad väga kõrged lastevankrite ja ratastooliga liikumiseks. 

Kõrgendage õpetajate palku. 

Kõrvalteed võiksid paremini korras olla. 

Kõrvalteed võiksid paremini korras olla. Kolga rahvamajas võiks rohkem midagi toimuda ja 

võiks infot ka levitada. 

Käesoleva vallavalitsus on olnud hea, palju on arenenud Kuusalu vallas elu edasi. Jätkuvat tahet. 

Külade raha iga küla otsustada, mida teeb ja kõik. 

Külaelanikega kohtumiseks väljasõite korraldama ja arutelusid pidama. Külaelanikud soovivad 

kohtuda vallavanemaga isiklikult, mitte tema vähekursis olevate saadikutega. 
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Külakogude moodustamine. 

Külas võiks olla rohkem ühtekuuluvust elanike vahel. 

Külateed valla käsutusse, et ei peaks järjest kuulama: "see on minu maa". 

Küsige vallaelanike arvamust ka,toetage lasterikkaid peresid nt. tasuta huviringid jms. 

Küsitlusi valla elanike seas sagedamini kui valimistega seoses. 

Leesi rahvamajale uus juhatus. 

Leida vahendeid, et uuendada teid majade ümbruses. 

Leidke mõni perearst, kes viitsiks suhelda patsientidega ja ei ülbitseks inimestega. 

Lisaks võiks valla jaanitulesid ka teistes külades teha. 

Loksa linna ja Kuusalu valla ühinemine. 

Looma töid. 

Luua võimalus peredel (Kolgal) liikuda - valgustatud korralik terviserada (jalutada, rulluisutada, 

kepikõndi teha, jalgrattaga sõita, suusatada). 

Lähiümbruse metsi tuleks majandada lageraieta. 

Meie rannad on kõrkjaid täis kasvanud, midagi võiks ette võtta. 

Mere äärde rohkem väikesadamaid. Et Salmistu sadamas oleks korralik paadi vettelaskmise koht, 

mille eest oleks normaalne maksta. Mitte nagu praegu. Lõhu oma paat ja auto ära ja selle eest 

maksa. Ebanormaalne. 

Metsas elavatel inimestel ei ole internetilevi ja mobiililevi pole ka kiita. 

Midagi võiks mõelda, kuidas veekvaliteeti parandada. Vesi on väga halb. Ja sigala paneb vahest 

sellist pauku, ei saa õues ollagi, see rõve hais tapab. See kindlasti ei ole normaalne olukord. 

Miks toodi Valkla hooldekodusse ettearvamatu käitumisega inimesed? Pole korraldatud selliste 

inimeste valvamine ja kohalike inimeste turvalisus. 

Miljon: kindlasti teavad neid meie tublid ametnikud vallamajas, nii et mängu tuleb nende hea 

tahe. 

Minuteada on interneti tarvis valguskaabel paigaldatud, kuid pole teada sellega ühendamise 

võimaluse tekkiminse aeg. 

Mitte lubada ehitada vahetult mere äärde ja tagada inimestele mere äärde pääsemine. 

Mittemingil juhul ei taha ühineda Loksa linnaga. 

Mu meelest on vald heas kätes. 

Mugavaks ei tohi minna. 

Muutused valla juhtkonnas. 

Mõned valla juhid kohe välja vahetada. 

Noortele võiks olla rohkem meelelahutusüritusi. 

Normaalsed juhid. 

Näha Kuusalust ja Kiiust kaugemale. Arvestada ka teiste külade-alevitega. 

Näit bussigraafik! 

Näit kus on lubatud bussiootepaviljonid? 

Näit miks Kolga on õhtuti pime? 

Näit miks pole Kolga inimestel võimalus sularahaaparaati kasutada? 

Olen lugenud valla arengukava, mis on kohati liiga üldsõnaline. Nii mõnedki eesmärgid on 

laialivalguvad ja mitte midagi ütlevad (ei ole mõõdetavad). Kui arengukava on konkreetne ja 

ajaliselt paigas ja selle järgi ka tegutsetakse, siis oleks  tagatud ka  kindel  ja ühtlane areng vallas. 

Olen seda soovitanud iga kord ja teen seda jätkuvalt: tööstus on vaja meelitada valda. Jüri vald 

on selles hea näide. 

Olete liialt Kuusalu keskne. 

Olgem avatud ja kuulake, mida külades on vaja teha. 

Olla vallaelu korraldamisel realistlikum, mitte lubada võimatut. 

Otsuseid tuleks teha peaga, mitte emotsioonide ja omakasuga. 

Palun väga, et mindud teed jätkataks. Edu Teile. 

Pange samuti edasi. 



 52 

Pansionaat on arvatavasti tore, aga suur plaan. Kindlasti on lihtsamaid, operatiivsemaid variante 

inimeste aitamiseks. Kuulake inimeste vajadusi. 

Paremad teed ja ühiskondlik transport. 

Peaasi, et ei läheks hullemaks. 

Peaks sagedamini uurima inimeste arvamust. 

Peale valimisi võiks ka inimestega kohtuda. 

Perearsti kättesaadavus. 

Pidage ikka meeles, et ka Kuusalust ja Kiiust kaugemal on Kuusalu vald, kuhu on vaja 

investeerida, et inimesed ei tunneks end ääremaalastena. 

Piirkond peaks olema terviklikult käsitletav, muidu ei ole areng terviklik ega mõistusepärane. 

Pole häda midagi, elu nagu lill. 

Pole pensionäride päevakeskust. 

Politsei võiks kasvõi nädalavahetustel Kolgas rohkem liikuda. Palju joobes autosõitjaid ning 

joobes alaealisi! 

Proovige olla homme paremad kui täna ning mõelge nõnda iga päev. 

Rahva valla otsuste juurde toomine läbi erinevate internetipõhiste küsimustega. 

Rahvamaja esise parkimise korraldus. PS eriti talvel. 

Rattatee Valklast Kuusallu või 2 ajal koolibuss koju tagasi. Laps ei saa peale trenni koju ja tal 

pole kuskil olla. Valklasse valgustust juurde. 

Riiklike ja välisrahade efektiivsem kasutamine. 

Rohkem elanikega koostööd tehes tulevad välja kitsaskohad ja probleemid. 

Rohkem ettevõtteid ja tööandjaid valda. 

Rohkem inimestelt sõna küsida ja arvestada inimeste ettepanekuid. 

Rohkem kodulähedasi normaalse töötasuga töökohti! 

Rohkem koostööd. 

Rohkem lasteaiakohti. 

Rohkem läbipaistvust. 

Rohkem noori vallavolikogusse. Loodan, et see soov ka täna täitub. 

Rohkem otsustusvõimet ja tegutsemist. 

Rohkem suhtlemist elanikega. 

Rohkem suhtlust inimestega. 

Rohkem sõnaõigust elanikele, oleks aeg hakata kuulama. 

Rohkem tegusi, vähem juttu. 

Rohkem toetada lastega peresid. 

Rohkem tööd ja vähem poriga loopimist valla juhtimises. 

Rohkem vabaaja üritusi. 

Rohkem vallaametnike, kes oskavad ja tahavd kodanike muresid lahendada. 

Rohkem ühistegevust külade vahel. 

Rohkem üritusi. 

Rääkige inimestega. Küsige ja ärge unustage, mida teile öeldi. Kuulake - kuulake ja veelkord 

kuulake. Inimesed ei virise niisama – kui, siis asja pärast. Te olete teinud kindlasti tublit tööd aga 

alati saab paremini. 

Salmistu sadama tervis korda saada. Talispordi harrastajatele, eriti suusatajatele valgustatud 

suusarajad. Konsumi kaupluses võiks 3,5% piima müügil olla 7 p nädalas. 

Soodustada ettevõtlust, kohapealseid töökohti. 

Soodustada isetegemist ka rahaliselt. 

Soov: valimistel peaksid võitma need, kes on ikka midagi valla heaks teinud, mitte need, kes 

ainult lubavad... 

Sooviksin tulevikus näha Kiiu alevikku ühendavat tunnelit üle Tallin-Narva maantee. Lõuna 

Kiiu elanikud riskivad iga päev oma eludega, et ületada suur Tallinn-Narva maantee. Tunnel 

oleks parim mis sellises olukorras oleks võimalik, kuid oleksin rahul ka vähemaga mis tee 

ületamise viiks turvalisemaks. See olukord tuleks lahendada, sest tee ületamist takistavad ka 
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piirded mis on paigaldatud sõidutee äärde ning sõidutee vahelisele eraldusribale ja nende vahel 

tuleb ronida nii eakal inimesel kui kooli-lasteaialapsel. Lapsevankriga tee põhimõtteliselt 

ületamatu, sest talviti lükatakse lumi kahe tee vahele ning sealt on raske isegi niisama läbi käia. 

Alternatiive  sellele olukorrale pole muud leidnud kui tuleb sõita autoga Kiidu mis ei ole minu 

arust normaalne. Liiklus sellel maanteel on ikka väga tihe ja kõik me tahame ju elusalt ja tervelt 

kooli, lasteaeda, tööle või koju jõuda. 

Soovime, et vald omalt poolt võtaks midagi ette Valkla Kodu probleemidega. 

soovin, et Kiiu oja tehakse korda, süvendatakse 

Sotsiaaltööga ma ei ole rahul. Tean üht konkreetset pere, kus elamistingimused on väga kehvad. 

Vanemad on tihti purjus. Sotsiaaltöötaja külastab neid, aga siis kui perel raha otsas ja alkoholi 

osta ei ole võimalik. Selle pere peale on valda kaevatud aga ei mingit reageerimist. Kahju. 

Sotsiaalvaldkonna abivallavanema tööga ei ole rahul. 

Suurem koostöö kõigi külade aktiivsete inimeste kaasamisel. 

Suurem tähelepanu lastele. 

Suurendage osalust. 

Sõiduteed asfalteerida korrektselt. 

Teed korda, korralikud töökohad. 

Teed korda, tolmuvabaks. 

Teed korda. 

Teede korrashoid, Valkla hooldekodu sulgemine. Koostöö RMKga - valla eriliste paikade 

tutvustamiseks ja sildistamiseks. Nt. Pudisoo jõe ainulaadsus. 

Teede korrashoid. 

Teede valgustus, kergteed. 

Tegeleda rohkem avalike teenuste arendamisega s.h nende kättesaadavuse suurendamine. 

Teha investeeringuid ka teistesse küladesse, alevikudesse, mitte ainult Kiidu ja Kuusallu. 

Teha korda asulasisesed teed. 

Teha Kunstide Kooli juurde ülekäigurada - joonida asfaldile, märgiga ei arvestataks. 

Teha paremat turundust valla tutvustamisel ettevõtluse arendamisele. Leida võimalusi uute 

töökohtade loomisel, uute elanike lisandumisele. 

Teha tööd ja näha vaeva ning olla muhe. 

Tehke rohkem koostööd. 

Tehke teed korda Valklas ja mujal ka. 

Tekitada juurde uusi töökohti, panustada teede heakorrale ja heale ühendusele külade ja 

vallakeskuse ja Tallinna vahel. Suhelda inimestega, et abivajajad ei jääks oma muredega üksi. 

Abi vajavad ka üksi elavad vanurid, eriti need kes elavad oma majas ja lapsed kaugel. 

Toetada Kolga kortermajade renoveerimist, soojustamist. 

Toetan eakatele pansionaadi ehitamise plaani. 

Toidukaupade hinnad tuleb hoida samal tasemel mis suurtes linnades, mitte ajada konkurentsis 

püsimiseks hinnad suureks. 

Tooge inimesed küladesse tagasi, tööd on vaja. 

Tõsta maamaksu maksimaalseks ja saadud raha eest teha sihtrahastusega ükskord teed korda. 

Transport + teede korrashoid. 

Transport. 

Trennid kättesaadavamaks. Teed korda. 

Tuleb hakata elu planeerima. Rohkem ette mõtlemist. Kui vahetatakse torusid, siis peaks ühe 

kaevamisega kõik vajalik vahetatud saama. Asfaldi taastamisega peaks olema suurem koostöö 

vallaga. Praegu toimub kõik kuidagi lipp lipi peal ja lapp lapi peal. 

Tuleks tegeleda rahva tervisega, peaks suunama inimesi spordi ja tervislikuma elu juurda, 

rajatised on olemas. Kuid inimesed paisuvad iga aastaga. Vallas tuleks lisaresursse suunata 

sportimise reklaamimisse, et inimesed hakkaksid ennast liigutama. 

Tuleks vaadata Kiiust-Kuusalust kaugemale. 

Tunnustada võrdselt kooli õpetajatega lasteaia õpetajaid. 
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Turvalisus on peamine, kui on turvalisus tagatud, on inimesed õnnelikud. 

Turvalisus. 

Tõhustada koostööd Loksa linnaga. Loksa on endise Loksa valla külade tõmbekeskus. Leida 

võimalusi koostööks, üritusteks, kus annaks Kuusalu vald ka oma panuse. Nt mingid 

soodustused sportimiseks Loksa linnas. Endise Loksa valla külade vahele võiks teha 

kergliiklustee. 

Tähelepanu võiks enam jaguda ka valla piiridel asuvatele küladele,mitte ainult keskustele. 

Täitke eelnevad probleemid ja elu on kohe ilus ja hea Kuusalu vallas. 

Tänavavalgustuspost igasse külla. 

Töökohti juurde, Valkla ranna liikluskorraldus paremaks. Vallapoolne abi projektide kirjutamisel 

ja ettevõtluskoolitused. 

Töökohti juurde. 

Töökohti looma. 

Töökohti võiks olla, lasteaia kohad võiks kiiremini saada, sotsiaalabi võiks kättesaadavam olla. 

Ulatuslikumad küsitlused, et saaks teada ka väiksemate külade probleemsed kohad ja neid 

erinevates muredes aidata. 

Unusta võim ja arenda oma vaimu! 

Uued inimesed vast muudavad paremaks. 

Uued noored vaja vallavalitsusse, vanad stagnaadid ära. 

Uued vaated, noored inimesed rohkem valla ellu lasta. 

Uus vallavalitsus. 

Vabaneda praegusest valitsusest. 

Vahetada vallavalitsus. 

Vahetada vallavalitsust. 

Vahetada välja aastakümneid tegutsenud vallaametnikud, maakorraldajad. 

Vahetage juhtkonda. 

Vaikselt edasi. 

Vald on nii rikas, kui paks on tema rahakott. Tuleb ikka ise olla aktiivne vallaelanik, siis on ka 

sinu elu parem ja huvitavam. 

Vald peaks ja on kohustatud rahasid suunama ka mujale kui ainult Kuusallu. 

Vald peaks soodustama kohalikku ettevõtlust, looma töökohti, võimaldama lihtsalt ja mugavalt 

pääseda tööle näiteks Tallinnasse, et inimesed tahaksid siia elama tulla ja siia jääda. 

Vald vajab juhtimiskultuuri parandamist. Taastada külavanemate kogu tegevus ja ka arvestada 

selle kogu otsustega. 

Vald võiks aktiivsemalt suhelda riigiga, et korrastataks ära Vana-Narva mnt teelõik nn aiandi 

ristist koolimajani, sest sealne teelõik on väga auklik ja konarlik. 

Vald võiks rohkem suhelda külavanematega, siis oleks ka küla kitsaskohad teada. 

Valda peaksid juhtima kompetentsed inimesed. 

Valgustus külades. 

Valgustus, kergliiklusteed. 

Valida kompetentsed isikud töökohtadesse. 

Valkla randa parkla. Kergtee Valklasse. 

Valla ettevõtluse toetamine. 

Valla kodanike avatud teenindamine valla teenistuse poolt, endine vallavalitsus, vald ei pea 

valitsema, vaid teenendama oma kodanikke. 

Valla volikogu laiali lüüa, uusi inimesi on sinna vaja. 

Valla ääreküladele rohkem tähelepanu. 

Vallaametnike suhtlus rahvaga on ebapiisav. 

Vallaametnikud peaks olema rahvaprobleemide lahendamisel, mitte kohvijoomisel. 

Vallaametnikud peaksid olema pädevamad oma ülesannete täitmisel. 

Vallaametnikud võiksid vähem bürokraadid olla. Võiksid rohkem lähtuda vallaelaniku tegelikest 

vajadustest ja võimalustest, mitte sellest, mida normid soovitavad ja nõuavad. 



 55 

Vallas võiks olla tegevusi igale eale: laste mänguväljakud korda, noortele skatepark ning 

kergliiklusteed, arstiabi kabinett tagasi Kolka, küsitlus Kolgast läbivate bussiliinide kohta ja 

nende korrastamine vastavalt vajadusele. 

Vallavalitsus peab riigilt taotlema kalapüügilubade väljaandmise enda ülesandeks. 

Vallavalitsus võiks silmad lahti teha ja vaadata ka kaugemale ,kui oma õue. 

Vallavõim peab vahetuma. 

Vana Soodla tee ja Taga-Kaasiku teed võiks katta freesasfaldiga ja teha nad tolmuvabaks. 

Vastavalt eelarve võimalustele. 

Võiks olla natuke rohkem vaba aja veetmise võimalusi. 

Võiks olla rohkem võimalusi oma arvamuse avaldamiseks. 

Võiks teede olukorda paremaks muuta ja võiks olla rohkem kõnniteid. 

Võiks toimuda huvitavaid seminare, koolitusi täiskasvanutele sh lastekasvatamise osas. 

Võiks toimuda ümarlaud (regulaarselt) ettevõtjate, vallaelanike ja vallaesindajate vahel. 

Võimalusel teha koostööd riigiga ja operaatoritega, et interneti püsiühendus jõuaks kõigi 

vajajateni paremini ja soodsamal moel. 

Võimuvahetus oleks parim. 

Võrdselt kõigile valla piirkondadele. 

Vägevalt panete! 

Vähem poliitikat, rohkem optimismi. 

Vähem vaidlusi, rohkem tegusi. 

Vähem vassimist. 

Väikelaste lasteaeda saatmisel, kõigil pole endal autot ega lube ja kasvatajad ei tohi ise enam 

lapsi bussile panna. Miks? 

Väikesed bussid võiksid sõita tihemini Tallinna ja õhtul hiljem, et inimesed saaksid  teatris ja 

kontsertitel käia. Noored soovivad ettevalmistuskursustel ja ka muidugi klubides ja pidudel käia. 

Väikestele lastele võiks ka teha rohkem üritusi, teatreid jne. 

Ära on unustatud üliõpilased. Suht kurb vaatepilt. 

Ärge laske Värner Lootsmanni võimu ligi. Teised valla juhtideks kandideerijad on kõik 

võimelised valla elu paremaks muutma. 

Ühistransport. 

Üksi hää süüa, kaksi hää magada, hulgi hää tööd teha - koos mõeldes ja arutades ja tehes läheb 

kindlasti veel paremaks!!! 

Üksikvanematele peaks rohkem rõhku panema. 

Üldiselt OK. 

Üldiselt olen rahul. 

Üldiselt on enam vähem ok. Infrasrtuktuuri arendamise ja taastamise osas võiks muidugi veits 

kaugemale ka vaadata, kui ainult Kuusalu alev ja Kiiu. 

Üritada tagasi tuua mujal töötavaid valla kodanikke. 
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Kokkuvõte  

 

Käesoleva rahulolu-uuringu eesmärgiks oli tugevdada dialoogi valla elanikega ja pakkuda 

tavainimesele suuremat võimalust kaasa rääkida valla elu korraldamises.  

 

Kuusalu rahulolu-uuring andis väga täpse ülevaate valla poolt osutatavate teenuste kvaliteedi, 

probleemide ja tulevaste ideede kohta. Uuringu põhjal on kõige probleemide rohkemateks 

valdkondadeks teede olukord, turismi korraldamine ja tänavavalgustus, samas ollakse  rahul 

raamatukogude ning koolide ja lasteaedade tööga.  

 

Rahulolu-uuringu tugevaks küljeks võib pidada tulemuste rakenduslikku iseloomu. Läbiviidud 

uuringu tulemuste põhjal saab vallavalitsus pöörata tähelepanu just neile probleemidele, millele 

vastajad kohest lahendamist ootavad. Seega saab tulemusi kasutada omavalitsuse arenguks 

vajalike muutuste elluviimisel. 

 

Vallavalitsus tänab kõiki vastajaid ning loodab veelgi aktiivsemat osavõttu järgnevatel 

analoogilistel küsitlustel, mis on kujunemas elanike hulgas harjumuseks, ametnike hulgas aga 

mõõdupuuks töö tulemuste hindamisel ning plaanide seadmisel. 

 

Vallavalitsus tänab kõiki tublisid inimesi, kes aitasid kaasa uuringu läbiviimisel. 
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